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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)



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)

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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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 05726 02/08/2021 LAURUL S.A. NUMAI SIROP

2 M 2021 08411
23/11/2021 ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB

ASTRA
FOTBAL CLUB ASTRA 1934

3 M 2022 05351 05/08/2022 ARENA CONCEPT VISION SRL hoco. premium product
4 M 2022 05511 11/08/2022 ASOCIATIA CLUBUL PENTRU

PROTECTIA NATURII SI
TURISM

MARATHON 7500

5 M 2022 05669 18/08/2022 GICU MALANCU ELITTE HOTEL
6 M 2022 05670 18/08/2022 ADDOR EVENTS SRL GRILLFEST by CARNEXPO

7 M 2022 05876
26/08/2022 ATENEUL NATIONAL DIN IASI Corul de Copii al Municipiului

Iași
8 M 2022 06047 01/09/2022 DANIEL COSTEL BONCIU REPAN
9 M 2022 06062 01/09/2022 S.C. MORANDI-COM S.R.L. FERMELE MORARU PUI

DE CURTE CRESCUT
TRADIȚIONAL ÎN AER LIBER

10 M 2022 06064
01/09/2022 S.C. MORANDI-COM S.R.L. FERMELE MORARU PUIȘOR

DE CURTE
11 M 2022 06134 05/09/2022 MARES GABRIEL

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
MUSASHI JU JITSU PIATRA
NEAMT

KYUSHOSHIN JU JUTSU
ROMÂNIA

12 M 2022 06215 07/09/2022 ASOCIATIA SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE SINDROM
LYNCH

Societatea Română de Sindrom
Lynch Dăm vieții timp!

13 M 2022 06296 12/09/2022 AUREL UNGUREANU BERLYMONT
14 M 2022 06334 13/09/2022 SC VM SERV EXPERT SRL V.M. SERV EXPERT

15 M 2022 06353
13/09/2022 LADY DIANA'S GARDEN SRL MOON FLOWERS FLOWER

SHOP
16 M 2022 06375 14/09/2022 BOGDAN DETAILING SRL Bogdan Detailing YOU'VE

TRIED THE REST NOW TRY
THE BEST

17 M 2022 06389 14/09/2022 CAIVA HOME TEXTILE SRL SUPER DESIGN PUCIOASA
18 M 2022 06430 15/09/2022 GEORGE DULGHERU ASPIROM

19 M 2022 06488
16/09/2022 ALEXANDRU RADUCANU Tabăra de radiestezie School of

Light RA
20 M 2022 06570 20/09/2022 PESCAR FISH SRL Sam Textile

21 M 2022 06572
20/09/2022 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

CULTURISM ȘI FITNESS
IFBB FRCF

22 M 2022 06598
22/09/2022 MIHĂILESCU CONSTANTIN

HICIU ŞTEFAN
BETAVERSE

23 M 2022 06654 22/09/2022 TERRA LUXWOOD S.R.L. TLW Terra Lux Wood

24 M 2022 06703
23/09/2022 S.C. SECOM HEALTHCARE

S.R.L.
Binele tău, inspirația noastră

25 M 2022 06743
26/09/2022 MARIANA MOORE TRANSYLVANIA NATURAL

CONCEPTS
26 M 2022 06796 27/09/2022 PAPER CRAFT SRL IQ PACK
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

27 M 2022 06797 27/09/2022 PAPER CRAFT SRL IQ BOX cutii și plicuri inteligente
28 M 2022 06883 29/09/2022 CLINICA MINERVA SRL CLINICA MINERVA
29 M 2022 07047 06/10/2022 DUMITRU RUS Mamici descurcarete

30 M 2022 07103
13/10/2022 SC BAUINDUSTRY DC SRL BauTherm Fibre Vata si

Polistiren

31 M 2022 07127
10/10/2022 MOBILE MOTORS LIMITED

SRL
MOBILE MOTORS

32 M 2022 07201
11/10/2022 SC LAVI DRINK SRL Distileria Ionescu CAISATĂ DE

GHIOBEȘTI

33 M 2022 07217
12/10/2022 DF WORLD OF SPICES GMBH Fuchs Aroma suvenir, pune gust

din Romania.

34 M 2022 07219
12/10/2022 DF WORLD OF SPICES GMBH Fuchs Aroma suvenir,

condiment din Romania

35 M 2022 07220
12/10/2022 DF WORLD OF SPICES GMBH Fuchs Aroma suvenir, dor de

Romania

36 M 2022 07253
12/10/2022 ZINO COMPANY IMPORT

EXPORT SRL
MACELARIA ZINO BY ZINO
MAHMOUD

37 M 2022 07272
13/10/2022 ARHITECTURAL GLASS

DESIGN S.R.L.
V VISUALLGLASS

38 M 2022 07326
14/10/2022 DIANA-BEATRIX OANA NMS PAZA SI PROTECTIE

SOLUTIONS
39 M 2022 07343 14/10/2022 CĂTĂLINA KAȚER Anne K. Joy
40 M 2022 07380 17/10/2022 CREART-CENTRUL DE

CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

FABRICA DE FOLCLOR

41 M 2022 07381
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
3D FILTER PRO

42 M 2022 07384
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
MICRO2

43 M 2022 07407
17/10/2022 BAHTCO INVEST SA REŢEAUA MEDICALĂ SFÂNTA

MARIA

44 M 2022 07409
17/10/2022 BAHTCO INVEST SA REŢEAUA MEDICALĂ SFÂNTA

MARIA
45 M 2022 07434 18/10/2022 URBIOLED PREDICTNET
46 M 2022 07443 18/10/2022 MAXCELL COM SRL KAKUSIGA
47 M 2022 07453 18/10/2022 JEAN DRUGESCU MEN INDUSTRY GROUP

48 M 2022 07463
18/10/2022 ACTIVE MASTER SOLUTION

SRL
ROTERM

49 M 2022 07473
18/10/2022 DRIVE SAFE DRS S.R.L. DRIVE SAFE DRIVING

SCHOOL
50 M 2022 07474 18/10/2022 ROMART HOUSE S.R.L. Romart House

51 M 2022 07482
19/10/2022 SC MARELBO PROD COM

SRL
M

52 M 2022 07498 19/10/2022 V-VEIL-UP PRODUCTION SRL V-Veil UP2

53 M 2022 07499
19/10/2022 LAZARIU DRAGOŞ-CIPRIAN

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
dualitae ae Let your true self
out.

54 M 2022 07512 19/10/2022 MIRELA VĂLEANU Madammi
55 M 2022 07529 20/10/2022 FIRST CARE UNDA S.R.L. FIRST CARE UNDA
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

56 M 2022 07530
20/10/2022 ELLITISTE AGENCY S.R.L. călător spre fericire AGENȚIE

DE TURISM
57 M 2022 07551 20/10/2022 BE INSPIRED CHANNEL S.R.L. VOGGA

58 M 2022 07585
21/10/2022 IGSAŞ-ISTANBUL GUBRE

SANAYII A.Ş.
IGSAŞ

59 M 2022 07596
21/10/2022 RAMONA-FLORA UNGURAŞ Urban Hub DIN DRAG DE

BUCUREŞTI
60 M 2022 07605 21/10/2022 CLAUDIU NECȘULESCU JIDVEI VIN DIFUZAT
61 M 2022 07618 24/10/2022 DENTIST STUDIO PRO S.R.L. THE DENTIST just smile
62 M 2022 07630 24/10/2022 TUDOR GHIMPETEANU MACROBLANK
63 M 2022 07641 24/10/2022 REGAL FERMIERUL S.R.L. PP PERITA
64 M 2022 07758 17/11/2022 SC REFRESH DENT SRL Refresh dent smile
65 M 2022 07782 28/10/2022 FLORIN COSTEA FIZIOVITALIS

66 M 2022 07825
14/11/2022 PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL STAY UP MAX SIMPLY

POWER!
67 M 2022 07829 08/11/2022 BĂDIN-SISTEM SRL LUMINA NU VINE

INTOTDEAUNA DE LA SOARE
BADINSISTEM

68 M 2022 07874 01/11/2022 ASOCIATIA TERAPEUTICA
DE INTERVENTIE,
PSIHOTERAPIE INDIVIDUALA
SI COMPORTAMENTALA -
A.T.I.P.I.C.

Clinica ATIPIC

69 M 2022 07925 03/11/2022 AESCULAP PROD SRL Optikozen

70 M 2022 07949
04/11/2022 SERGIU MADALIN IONUT

LUPU
Ministry of Hip Hop

71 M 2022 07958 04/11/2022 WERK BAUSTOFF SRL WERK Steinwolleplatte 45 PT

72 M 2022 07975
06/11/2022 RAZMAT 88 NOW OPTIM

SOLUTIONS SRL
OTIMO

73 M 2022 07979
07/11/2022 THE FOREST BARN S.R.L. THE FOREST BARN Weddings

& Events
74 M 2022 07981 07/11/2022 HOREA-CRISTIAN LENCAR SIMSTA

75 M 2022 07985
07/11/2022 SALES MACHINE

INTERNATIONAL SRL
Data Hackathon

76 M 2022 07988
07/11/2022 FORTGREEN COMERCIAL

AGRÍCOLA S.A.
INVICTUS

77 M 2022 07989
07/11/2022 ADINA ALEXANDRA

PETRESCU
MALEE

78 M 2022 07990
07/11/2022 FORTGREEN COMERCIAL

AGRÍCOLA S.A.
BLACK GOLD

79 M 2022 07999 07/11/2022 TURISM EXPERT TRAVEL SRL expert travel Alege să
fii fericit! Călătorește...
Zâmbește...Trăiește...Ia-ți o
vacanță!

80 M 2022 08007 07/11/2022 ROXABELA SRL Madamme Bijoux
81 M 2022 08010 07/11/2022 ANTENA TV GROUP SA a1
82 M 2022 08019 07/11/2022 DANA SCINTEI Stellar
83 M 2022 08020 07/11/2022 ANTENA TV GROUP SA antena PLAY a
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

84 M 2022 08021 08/11/2022 FEDERATIA SINDICATELOR
LIBERE SI IDEPENDENTE
PETROL - ENERGIE

FSLI PETROL & ENERGIE

85 M 2022 08022
07/11/2022 MASAR FOOD S.R.L. Crispărie FAST FOOD

DELIVERY
86 M 2022 08023 07/11/2022 ANTENA TV GROUP SA antena a1

87 M 2022 08029
07/11/2022 INTERMOBILI FURNITURE

S.R.L.
INTERMOBILI furniture

88 M 2022 08030
07/11/2022 DUMITRU-PANTELIMON

MATEI
TARGU JIU One Step To Infinity

89 M 2022 08033 08/11/2022 ASOCIATIA HEM #bloodFLUENCER

90 M 2022 08034
08/11/2022 TOWER FARM

TRANSYLVANIA SRL
TOWER FARM
TRANSYLVANIA

91 M 2022 08042 08/11/2022 ANTENA TV GROUP SA antena stars
92 M 2022 08043 08/11/2022 ANTENA TV GROUP SA antena happy
93 M 2022 08044 08/11/2022 ANTENA TV GROUP SA antena ZU TV
94 M 2022 08051 08/11/2022 OCTAL IMPORT EXPORT SRL Ludwigs Kaffee
95 M 2022 08054 08/11/2022 OCTAL IMPORT EXPORT SRL Octal Cafe Latino
96 M 2022 08063 08/11/2022 PARUNIV SRL PARUNIV

97 M 2022 08066
08/11/2022 MEDILOGIC CHEMICAL

CENTER SRL
Relaxing Baby

98 M 2022 08067 08/11/2022 YEVHEN FELDMAN Skillab skills matter
99 M 2022 08076 09/11/2022 AXABIO MEDICAL VivaChek

100 M 2022 08080
09/11/2022 YUNNAN TOBACCO

INTERNATIONAL CO., LTD.
MC Green Intense

101 M 2022 08081 09/11/2022 FABIO COMPROD SRL POEMA

102 M 2022 08087
09/11/2022 YUNNAN TOBACCO

INTERNATIONAL CO., LTD.
MC Orange

103 M 2022 08093 09/11/2022 AGENŢIA PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ
SUD MUNTENIA

REGIO SUD-MUNTENIA
2021-2027

104 M 2022 08094
09/11/2022 YUNNAN TOBACCO

INTERNATIONAL CO., LTD.
MC Red

105 M 2022 08103
09/11/2022 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV

XTERRA SPORT BIHOR
XMAN ROMANIA

106 M 2022 08104 09/11/2022 MURDARICI S.R.L. MURDARICI
107 M 2022 08112 10/11/2022 SOLINA ROMANIA SRL GUSTICUS

108 M 2022 08113
10/11/2022 S.C. MILLENIUM TAXI 2000 RO

S.R.L.
TAXI 2000

109 M 2022 08121
10/11/2022 UNIVERSITATEA ROMÂNO-

AMERICANĂ
ROMANIAN-AMERICAN
KINDERGARTEN

110 M 2022 08122
10/11/2022 UNIVERISTATEA ROMÂNO-

AMERICANĂ
GRĂDINIȚA ROMÂNO-
AMERICANĂ

111 M 2022 08126 10/11/2022 ANDREI DASCALESCU PLANETA PETRILA

112 M 2022 08128
10/11/2022 RAZVAN ALEXANDRU

CERNATOIU
Micul Vip

113 M 2022 08133
14/11/2022 OPTIC SPECTRUM LINE SRL Spectrum - pentru sănătatea

ochilor tăi
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

114 M 2022 08141
10/11/2022 SCORPIONUL ROȘU

SECURITY SRL
SCORPIONUL ROȘU
SECURITY

115 M 2022 08143 10/11/2022 MIHAI ZAHARIA MUNTEANU

116 M 2022 08150
14/11/2022 OPTOS SRL Optos- garanția unei vederi

bune

117 M 2022 08154
10/11/2022 N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L.
MATEI GUSTUL GARANTAT
SIMIGERIE PIZZERIE

118 M 2022 08155 10/11/2022 HAPPY SHOP CONCEPT SRL Happy Coffee
119 M 2022 08158 11/11/2022 ALFACANINEXPERT S.R.L. alfacanin
120 M 2022 08159 11/11/2022 PIRIOS CO S.R.L. Skin Guru

121 M 2022 08167
11/11/2022 DREAMME CREATIV STUDIO

SRL
DreamME

122 M 2022 08176
11/11/2022 S.C. NOTORION BUSINESS

S.R.L.
WE WHEEL

123 M 2022 08178
15/11/2022 OANA TEA AND COFFEE

S.R.L.
Laboratorul Naturii

124 M 2022 08179 11/11/2022 GRECU SI ASOCIATII -
SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI

ATELIER JURIDIC

125 M 2022 08180
11/11/2022 ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT OF ROMANIA
JARomania

126 M 2022 08182 15/11/2022 COMPACT PRO EXIM SRL LAWA ORGANIC CHARCOALS

127 M 2022 08185
11/11/2022 MEDILOGIC CHEMICAL

CENTER SRL
Amtok

128 M 2022 08187 11/11/2022 TIRIBAM SRL CONCENTREAZA-TE PE TINE
129 M 2022 08188 11/11/2022 FLOW CONCEPT SRL LiveTickets

130 M 2022 08191
11/11/2022 SC PRODUCȚIA DE GHEAȚĂ

SRL
icy bites

131 M 2022 08193
14/11/2022 SC SAMPLAST DAN

PRODUCTION SRL
SMK packaging it's your choice

132 M 2022 08195
12/11/2022 KEYSOLUTIONS SRL DOCTOR PRINT Laborator &

FOTO Studio
133 M 2022 08198 14/11/2022 VRANLACT SA VALEA VERDE
134 M 2022 08199 14/11/2022 AGA ASIA LOGISTIC SRL ER GIDA
135 M 2022 08201 14/11/2022 ANDREI DASCALESCU FILMUL DE PIATRA
136 M 2022 08204 14/11/2022 ALDEEA PET SRL PETGLOW
137 M 2022 08205 14/11/2022 LICURICI IMPEX S SOUVERAN

138 M 2022 08206
14/11/2022 EAGLE ROCK

CONSTRUCTION SRL
MOUNTAIN VIEW RESIDENCE

139 M 2022 08208
14/11/2022 HORIZON GLOBAL

CONSULTING
HORIZON

140 M 2022 08209 14/11/2022 DRINK DIVISION 35 SRL Vin cu Dor Azi Mâine Oricând
141 M 2022 08210 14/11/2022 RADU-MIHAI NICULA Snow Artist 1
142 M 2022 08212 14/11/2022 PROȚAP MASTER SRL George Proțap

14/11/2022 SUNMAN SANAYI MAMULLERI
ITHALAT IHRACAT VE
TICARET ANONIM ȘIRKETI

ZAPP Toys
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

144 M 2022 08217 14/11/2022 SUNMAN SANAYI MAMULLERI
ITHALAT IHRACAT VE
TICARET ANONIM ȘIRKETI

Swoosh

145 M 2022 08220 14/11/2022 ZIARMM SRL ZIARMM
146 M 2022 08221 14/11/2022 OVM TOTAL 2003 S.R.L. BECIUL VLĂSIEI
147 M 2022 08223 14/11/2022 APRIG PRIN ROMANIA S.R.L APRIG
148 M 2022 08226 14/11/2022 ERETT WOW BEAUTY S.R.L. WOW Body

149 M 2022 08227
14/11/2022 DOMENIILE VÎNJU MARE

S.R.L.
VM MIRAGE

150 M 2022 08228
14/11/2022 DOMENIILE VÎNJU MARE

S.R.L.
VINUL PRINCIPELUI VM
DOMENIILE VINJU MARE

151 M 2022 08231
14/11/2022 DOMENIILE VÎNJU MARE

S.R.L.
DOMENIILE VÎNJU MARE VM
Divin

152 M 2022 08232
14/11/2022 VIE-VIN VÎNJU MARE S.R.L. VM Prince Vlad DOMENIILE

VÎNJU MARE
153 M 2022 08237 14/11/2022 REEA SRL myfest

154 M 2022 08241
15/11/2022 VITARAD SANA SRL VITARAD SANA CLUJ-

NAPOCA
155 M 2022 08246 15/11/2022 ANIELA ESSENTIAL S.R.L. Lavanda Anielei
156 M 2022 08249 15/11/2022 ART PACK DESIGN SRL ART PACK DESIGN ORADEA
157 M 2022 08250 15/11/2022 FERARIU DRAGOS

MARCU CATALINA
TODAY FOR A BETTER
TOMORROW CAMPUS
ATHLETICS

158 M 2022 08251 15/11/2022 S.C. MISS AP MEDICAL S.R.L. M.I.S.S. AP MED
159 M 2022 08252 15/11/2022 SC MAXY MOB DESIGN SRL MAXY MOB DESIGN
160 M 2022 08255 15/11/2022 SC. COVATA SĂNDINEI SRL MOȘ ILIE

161 M 2022 08257
15/11/2022 IT HERO TECHNOLOGIES

S.R.L.
IT HERO

162 M 2022 08260
15/11/2022 WORKSHOP BROTHERS IT

SRL
Fixxia

163 M 2022 08262 15/11/2022 LUCA TEODOR joma.ro jocul magic
164 M 2022 08263 15/11/2022 VBS NOIR CONSTRUCT SRL VBS NOIR CONSTRUCT
165 M 2022 08265 15/11/2022 INDIRA DENT SRL MDMEDICAL
166 M 2022 08267 15/11/2022 LOTUS-MED S.R.L. LOTUS-MED
167 M 2022 08268 15/11/2022 AXABIO MEDICAL SRL Morsa Cyberg
168 M 2022 08269 15/11/2022 MODAC HOLDING SRL PRINTERY
169 M 2022 08271 15/11/2022 ROBERT DANIEL PETRESCU ROBERT GROVENOR
170 M 2022 08277 16/11/2022 SC NICOS ZONE SRL Noi
171 M 2022 08280 16/11/2022 VALAHIA GUARD SECURITY

S.R.L.
VALAHIA GUARD SECURITY
VGS Vigilenţă Garanţie
Siguranţă

172 M 2022 08281 16/11/2022 OPTIMA GROUP SRL optima
173 M 2022 08282 16/11/2022 BOOKAREST S.R.L. b bookarest

174 M 2022 08283
16/11/2022 SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE
NESCAFE 3IN1 & CREAMY
LATTE CREAMY & RICH

175 M 2022 08285 16/11/2022 LA VIE SRL Lady Dracula
176 M 2022 08287 16/11/2022 LINOGAL SRL Linomag
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

177 M 2022 08289 16/11/2022 INSTITUTUL DE CERCETARI
SI PRODUCTIE PENTRU
APICULTURA BUCURESTI

PROPOSEPT

178 M 2022 08292
16/11/2022 KARINA-ELENA POCOL

CĂTĂLIN-FLORIN POCOL
BIO VALEPUTNA mountain
retreat

179 M 2022 08297
16/11/2022 S.C. MONEY SHOP CONSULT

SRL
DreamChairs

180 M 2022 08299
16/11/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
D-KODE

181 M 2022 08300
16/11/2022 GANDUL MEDIA NETWORK

SRL
GALA MARI SPORTIVI
PROSPORT

182 M 2022 08301 16/11/2022 NICOLAE-MARIUS BEJENARU La Măgaru Tăvălit
183 M 2022 08303 16/11/2022 DE SILVA INTERMED SRL Casa del Mar

184 M 2022 08304
16/11/2022 SPINEX MEDPHARM SRL PlusFarma.ro Un PLUS de

sănătate în viața ta!

185 M 2022 08305
16/11/2022 BETTER MUSIC

DISTRIBUTION SRL
BM BETTER MUSIC

186 M 2022 08306
18/11/2022 COLTUL CU BUNATATI SRL CĂMARA CU DI TĂTI SINCE

1962

187 M 2022 08309
17/11/2022 U.M. 01837 MIHAIL

KOGĂLNICEANU
MKAB

17/11/2022 VOLK ROSTYSLAV
ORESTOVYCH
BLYSTIV IGOR VASYLIOVYCH

Petslike

189 M 2022 08311 17/11/2022 SPINEX FARM SRL SPINEX FARM

190 M 2022 08312
17/11/2022 ALMA MINIMALIST FASHION

SRL
LE MATIN

191 M 2022 08315
17/11/2022 SPINEX MEDPHARM SRL Farmacia Galenica by

plusfarma.ro

192 M 2022 08318
17/11/2022 WIREN ENERGY EFFICIENCY

SRL
Asociația Arborescu

193 M 2022 08319 17/11/2022 ALEXANDRU TRAILESCU FFD
194 M 2022 08321 17/11/2022 SPINEX FARM SRL DP dotz pharma
195 M 2022 08322 17/11/2022 TREDECIM SRL WOWNDERFUL
196 M 2022 08326 17/11/2022 ALEXANDRU TRAILESCU AMERICAN 70'S 1970

197 M 2022 08329
17/11/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
i-KODE

198 M 2022 08332
17/11/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
N-KODE

199 M 2022 08334 17/11/2022 ART TOGETHER S.R.L. ART TOGETHER
200 M 2022 08335 17/11/2022 COTNARI S.A. COTNARI NEO

201 M 2022 08338
17/11/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
i-TEK

202 M 2022 08341 17/11/2022 WHITE PIPE SRL WP

203 M 2022 08342
17/11/2022 OPTICAL INVESTMENT

GROUP S.A.
O51 LOYALTY / SOCIETY You
deserve everything

204 M 2022 08343
17/11/2022 OPTICAL INVESTMENT

GROUP S.A.
CLUBUL VIZIONARILOR
OPTIblu
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

205 M 2022 08344
17/11/2022 BUBBLE STARS SRL BUBBLE STARS TAKE THE

BUBBLE WAY
206 M 2022 08345 17/11/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. COLINAS del Angel
207 M 2022 08347 17/11/2022 CERE ZIARUL PUBLI S.R.L. GLASUL Maramureșului
208 M 2022 08350 18/11/2022 BITINEANU DUMITRU Burgerash SINCE 2020
209 M 2022 08354 18/11/2022 KATERINI ATELIER S.R.L. Katerini

210 M 2022 08357
18/11/2022 ENOVIN WINERY SRL Enovin Echipamente crame si

fructe

211 M 2022 08361
18/11/2022 ASOCIAȚIA SUPORTER CLUB

UTA
FOTBAL CLUB UTA

212 M 2022 08362 18/11/2022 LABORATOIRES DELBERT TIMENTIN

213 M 2022 08363
18/11/2022 VET AKADEMOS S.R.L. VetAkademos New Challenges,

New Skills

214 M 2022 08367
18/11/2022 CESLAV CIUHRII

VASILE ADVAHOV
NOROC FEST

215 M 2022 08369
18/11/2022 ALEXANDRU-EMANOIL

GHERVAN
SENZOFIT

216 M 2022 08375
18/11/2022 ARMIN-VASILE-RUSALIN

NICOARA
Armin Nicoara

217 M 2022 08377 18/11/2022 CAMARASAN IOAN P.F.A. Miresme
218 M 2022 08379 18/11/2022 CLAUDIA-ȘTEFANIA PUICAN CLAUDIA PUICAN
219 M 2022 08382 18/11/2022 WOWSTEP CONCEPT S.R.L. WOWSTEP
220 M 2022 08384 21/11/2022 ADARA JVN A ADARA
221 M 2022 08386 18/11/2022 DEMETRA COLLECTION SRL D DEMETRA collection
222 M 2022 08387 19/11/2022 INDAH BEAUTY SRL ONETWOALL
223 M 2022 08388 19/11/2022 SC AGRICORP TRADE SRL AGRONATURIS
224 M 2022 08390 19/11/2022 INFINITUM COMMERCE SRL ARTHUB
225 M 2022 08393 20/11/2022 SORIN GRIGORAȘ BEAUTY DESIGN
226 M 2022 08395 20/11/2022 COSTUMANIA KIDS SRL COSTUMANIA
227 M 2022 08396 21/11/2022 ELENA BANCIU RULETA PASIUNII
228 M 2022 08397 21/11/2022 CATALIN FLORENTIN STOICA MUSEUM HOUSE

229 M 2022 08400
21/11/2022 ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

ENEL ENERGIE SA
electripedia

230 M 2022 08406 21/11/2022 MEGABIT TECH S.R.L. CASA CĂRȚILOR
231 M 2022 08407 21/11/2022 IQ FARMA EXPRESS SRL ZEN PHARM
232 M 2022 08414 21/11/2022 SC TGI SRL TRIFANTGI
233 M 2022 08418 21/11/2022 CARPSON FOODS SRL Dobrodulce
234 M 2022 08419 21/11/2022 HUSAC WILLIAM ANDREAS Preferitta
235 M 2022 08423 21/11/2022 CIPRIAN ANDREI MARICA caelia BEACH LOUNGE BAR
236 M 2022 08430 21/11/2022 STICKY WICKY ROMANIA SRL Mare Nera Seafood Restaurant
237 M 2022 08436 21/11/2022 ROBMET SRL Pasiune pentru presiune
238 M 2022 08451 22/11/2022 ZESTRE LABS SRL ZESTRE
239 M 2022 08453 22/11/2022 DACIA CONCEPT SRL CARARI DE LUMINA
240 M 2022 08454 22/11/2022 NATIVE ADVERTISING SRL NATIVE ADVERTISING SRL
241 M 2022 08455 22/11/2022 SC METAL AVANGARDE SRL Metal Avangarde
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

242 M 2022 08456
22/11/2022 GRENA ONE PROPERTIES

SRL
Grena Custom Homes

243 M 2022 08457
22/11/2022 BOOKSPRINT PUBLISHING

SRL
Booksprint

244 M 2022 08460 22/11/2022 PR-LIVING SRL PR LIVING

245 M 2022 08462
22/11/2022 ALEXANDRA FLAMINZEANU

MAKE-UP SRL
DOPAMIN3

246 M 2022 08463
22/11/2022 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
FACEM ȘTIRI ÎMPREUNĂ

247 M 2022 08464 22/11/2022 SIDELA LaFix
248 M 2022 08465 22/11/2022 ERSTE HAUS S.R.L. ERSTE HAUS
249 M 2022 08466 22/11/2022 HAVRILEȚ ANDREEA NICOLAND
250 M 2022 08468 22/11/2022 SAFRA IMPLANT SRL SAFRA

251 M 2022 08469
23/11/2022 GLOBAL EDUCATION &

252 M 2022 08470 22/11/2022 GEORGE ADRAGĂI LUCA Tradiție reinterpretată
253 M 2022 08505 23/11/2022 SC RUSTRANS SRL Still Fizz

254 M 2022 08527
24/11/2022 COSMO PHARM S.R.L. CARBONOX Activ Complex

DETOX by COSMO PHARM

255 M 2022 08529
24/11/2022 SC GOLDEN SVETIA COM

SRL
GOLDENSVETIA
GOLDENSVETIACOM

256 M 2022 08530 24/11/2022 DANADI SRL SPLENDID BURGERS
257 M 2022 08531 24/11/2022 DONILDA SHURBI WIP - WOMEN IN POWER

258 M 2022 08533
24/11/2022 PRIORITY GUARD SECURITY

S.R.L.
PRIORITY GUARD SECURITY

259 M 2022 08534 24/11/2022 NIK POWER GUARD S.R.L. NK POWER GUARD

260 M 2022 08546
24/11/2022 SC SOLINE DISTRIBUTION

SRL
awe air water earth

261 M 2022 08549 24/11/2022 LUNA STAR BUSINESS S.R.L. Cosmaline

262 M 2022 08550
24/11/2022 BECIUL DOMNESC SA BECIUL DOMNESC TRADIȚIE

VIE

263 M 2022 08551
24/11/2022 MARIA-VALENTINA

BĂLTĂREŢU
Montana

264 M 2022 08552 24/11/2022 VINCENZO MACCARRONE SELLING DEPOT
265 M 2022 08554 24/11/2022 MONYKDAME SRL SALON PRESTIGE
266 M 2022 08559 24/11/2022 RAZVAN-MIHAI PETRESCU

ALEXANDRA-IOANA
PETRESCU

cărări cu suflet

267 M 2022 08560 24/11/2022 PURE STORE SRL PURE STORE
268 M 2022 08562 24/11/2022 YBE RAD STOMA SRL YRS Radiology

269 M 2022 08563
24/11/2022 CENTRUL ITPRENORI SRL ITprenori Soluții eficiente de

învățare
270 M 2022 08565 25/11/2022 MOGADORMED BYE BYE OCHELARI

271 M 2022 08566
25/11/2022 CRISTINA-ANGELA

TOHĂNEAN
PRIETENII EMOTIILOR

272 M 2022 08567 25/11/2022 EMANUEL VAMANU Sonata

273 M 2022 08568
25/11/2022 NOIR CONCEPT IMOBILIARE

SRL
NOIR CONCEPT IMOBILIARE
SRL
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

274 M 2022 08569 25/11/2022 GRAND PROPERTIES SRL GRAND PROPERTIES
275 M 2022 08571 25/11/2022 DANNY COM ALS SRL 7OPEN

276 M 2022 08573
25/11/2022 GROSU MEDIA PRODUCTION

S.R.L.
DIZAIN șou CU VICTOR
GROSU

277 M 2022 08574
25/11/2022 S.C. GRAIUL

MARAMURESULUI S.R.L.
Cotidian Independent GRAIUL
Maramureşului

278 M 2022 08575 25/11/2022 URBAN CHARCUTERIE S.R.L. JOCURILE MINTII
279 M 2022 08577 25/11/2022 ILIOARA RADU DODORONI
280 M 2022 08583 25/11/2022 NET STORE SRL DD DADEN
281 M 2022 08585 25/11/2022 SC ATLAS TOUR SRL ATL Logistics

282 M 2022 08589
25/11/2022 ANDREI-RĂZVAN

GAROSEANU
DOROBANȚUL

283 M 2022 08696 29/11/2022 LOOP PRODUCTIONS SRL CHIU-BRERO
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(210) M 2021 05726
(151) 02/08/2021
(732) LAURUL S.A., STR. GĂRII NR.

1, JUDEȚUL ARAD, GURAHONT,
317145, ARAD, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ȘTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NUMAI SIROP
(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea şi
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08411
(151) 23/11/2021
(732) ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB

ASTRA, STR. PĂCII, NR.60,
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB ASTRA 1934

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 24.01.05;
21.03.01; 01.01.01; 01.01.05; 01.01.09;
01.01.10

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

25. Îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, tricouri pentru fotbal, tricouri
de fotbal, încălțăminte de fotbal, pantofi de
fotbal, ghete de fotbal, replici de echipamente de
fotbal (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte),
crampoane pentru ghete de fotbal, încălţăminte.
28. Mingii, mingi de fotbal, articole de gimnastică
şi de sport necuprinse în alte clase, jucării,
articole de gimnastică și sport, genți pentru
mingi de fotbal, genti adaptate special pentru
transportul accesoriilor sportive, genti adaptate
special pentru echipamente sport, discuri conice
pentru fotbal, mănuși de fotbal, porți pentru
fotbal, genunchiere pentru fotbal, stâlpi pentru
porți de fotbal, mingi de fotbal de dimensiuni
reduse.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, cantonamente de fotbal
(instruire), furnizare de cursuri de fotbal,
pronosport pentru fotbal, organizare de
competiții de fotbal, organizare de evenimente
de fotbal, organizarea de meciuri de fotbal,
servicii de academie de fotbal, închiriere de
terenuri de fotbal, producție de filme legate
de fotbal, divertisment de tipul meciurilor de
fotbal, servicii privind organizarea de evenimente
fotbalistice, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare, planificare
și coordonare de jocuri de fotbal, organizare
și coordonare de programe de antrenamente
pentru fotbal, organizare și coordonare de
programe de antrenamente pentru fotbal
destinate tinerilor, activități sportive și culturale,
activități sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, activități sportive
și de recreere, activități de divertisment, sportive
și culturale, organizare de activități sportive
sau competiții, organizare de activități sportive
și competiții, servicii de antrenament pentru
activități sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de management de afaceri pentru
fotbaliști, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive.



de vară, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere.

───────

(210) M 2022 05351
(151) 05/08/2022
(732) ARENA CONCEPT VISION SRL,

CALEA MOSILOR, NR.129,
CORP C2, PARTER, CAM.2,
AP.1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
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)

hoco. premium product

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02; 26.04.01

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

9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător
auto, încărcător priză, încărcătoare fără fir,
cablu de date, selfie-stick, accesorii pentru
telefoane (handsfree), suport auto pentru
telefon, acumulatori telefon şi tablete, folii
pentru telefoane, folii de protectie cu cristale
lichide pentru telefoane, baterii, casti pentru
telefoane, adaptoare de cabluri, conectoare
pentru telefoane, casti cu microfoane pentru
telefoane, capace mufa antipraf pentru telefoane
mobile, suport de incarcare fara fir pentru
telefoane, unitati flash usb cu microconectoare
usb, adaptoare pentru telefoane, suporturi
pentru telefoane mobile, incarcatoare de baterii
de telefoane, bratari de ceas pentru comunicarea
de date catre telefoane.

35. Publicitate, servicii de comert cu amănuntul
în legătură cu telefoane mobile, servicii de
comert cu amănuntul în legătură cu telefoane
celulare, servicii de comert cu amănuntul
în legătură cu telefoane digitale, comert cu
amănuntul în legătură cu conectoare pentru
telefoane, comert cu amănuntul în legătură
cu adaptoare pentru telefoane, comert cu
amănuntul în legătură cu căști pentru telefoane,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
telefoane celulare digitale, servicii de comert
cu amănuntul în legătură cu telefoane fără fir,
comert cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu baterii pentru telefoane, servicii de
comert cu amănuntul în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de comert cu
amănuntul în legătură cu căști pentru telefoane
mobile, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de comert cu amănuntul în legătură
cu căști fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
căști cu microfon pentru telefoane inteligente,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, comert cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru utilizarea fără mâini
a telefoanelor mobile, servicii de comert cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, servicii de comert cu amănuntul
în legătură cu adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, servicii de
comert cu amănuntul în legătură cu folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, servicii de comert
cu amănuntul în legătură cu încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu aparate de telecomunicații destinate
utilizării cu rețele de telefoane mobile, comert
cu amănuntul în legătură cu protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de comert cu
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amănuntul în legătură cu unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu tocuri pentru telefoane mobile din
piele sau din imitații de piele, servicii de comert
cu amănuntul în legătură cu telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu telefoane,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
telefoane mobile, comert cu ridicata în legătură
cu telefoane portabile, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu telefoane celulare, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de comert cu ridicata în
legătură cu telefoane digitale, servicii de comert
cu ridicata în legătură cu conectoare pentru
telefoane, cu ridicata în legătură cu adaptoare
pentru telefoane, servicii de comert cu ridicata
în legătură cu căști pentru telefoane, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu telefoane
celulare digitale, servicii de comert cu ridicata în
legătură cu telefoane fără fir, servicii de comert
cu ridicata în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
baterii pentru telefoane, comert cu ridicata în
legătură cu difuzoare pentru telefoane mobile,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu căști
pentru telefoane mobile, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu suporturi pentru telefoane
mobile, servicii de comert cu ridicata în legătură
cu căști fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu huse
cu tastatură pentru telefoane inteligente, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu seturi de căști
pentru telefoanele mobile, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, comert cu ridicata
în legătură cu echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, servicii de comert
cu ridicata în legătură cu suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, servicii de comert cu ridicata în legătură
cu adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane

inteligente, servicii de comert cu ridicata în
legătură cu încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, servicii de comert cu ridicata
în legătură cu protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, servicii de comert
cu ridicata în legătură cu brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
servicii de comert cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de comert cu
amănuntul în legătură cu telefoane, telefoane,
telefoane mobile, telefoane portabile, telefoane
celulare, telefoane inteligente, telefoane digitale,
conectoare pentru telefoane, adaptoare pentru
telefoane, căști pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, telefoane fără fir, huse pentru
telefoane, baterii pentru telefoane, difuzoare
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
echipamente pentru utilizarea fără mâini a
telefoanelor mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării cu
rețele de telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate.

───────
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(210) M 2022 05511
(151) 11/08/2022
(732) ASOCIATIA CLUBUL PENTRU

PROTECTIA NATURII SI TURISM,
STR. DAVIA, BL.20, AP.12,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MARATHON 7500

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.13.25;
06.01.04

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

clase:
35. Publicitate, publicitate şi comunicare strict
legat de organizare evenimente şi concursuri
sportive.
41. Activităţi sportive şi culturale, strict legat de
organizare de evenimente şi concursuri sportive.

───────

(210) M 2022 05669
(151) 18/08/2022
(732) GICU MALANCU, INTR

NUFERILOR, NR.3, JUDET ILFOV,
ROSU, 077042, ILFOV, ROMANIA

(540)

ELITTE HOTEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului.
39. Servicii de turism pentru organizarea
calatoriilor, servicii specifice agențiilor de turism
și servicii de rezervări, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri.

43. Servicii hoteliere, servicii hoteliere în stațiuni
turistice, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii de agenții de turism privind spațiile de
cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări 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.

───────

(210) M 2022 05670
(151) 18/08/2022
(732) ADDOR EVENTS SRL, SOS

(540)

GRILLFEST by CARNEXPO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05876
(151) 26/08/2022
(732) ATENEUL NATIONAL DIN IASI,

STR. ION CREANGA NR 14, JUD.
IAȘI, IASI, 700320, IAȘI, ROMANIA

(540)

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

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

───────
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(210) M 2022 06047
(151) 01/09/2022
(732) DANIEL COSTEL BONCIU, STR.

CHIMIRULUI NR. 19, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REPAN

(531) Clasificare Viena:
07.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
6. Feronerie pentru uşi, uşi din aluminiu, uşi
glisante metalice, uşi metalice, uşi metalice
basculante, uşi rezidenţiale din aluminiu, uşi
rotative din metal, uşi metalice de siguranţă,
tăblii metalice pentru uși, zăvoare de uşi
metalice, cadre metalice pentru uşi, cadre
metalice pentru uși, rame de uşi (metalice), tocuri
metalice pentru uși, uşi metalice pentru clădiri,
zăvoare (metalice) pentru uşi, încuietori pentru
uşi metalice, mânere metalice pentru uşi, uşi
izolante din metal.
37. Reparaţii de ferestre, servicii de întreţinere şi
reparaţii cu privire la închizătoare de uşi, servicii
de întreţinere şi reparaţii privind dispozitivele
de uşi automate, instalare de uşi, tâmplărie
(reparaţii).

───────

(210) M 2022 06062
(151) 01/09/2022
(732) S.C. MORANDI-COM S.R.L.,

STR. AVICOLA, NR.1, JUDETUL
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

(540)

FERMELE MORARU PUI
DE CURTE CRESCUT

TRADIȚIONAL ÎN AER LIBER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Pasari de curte.
35.  Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
pasari de curte.

───────

(210) M 2022 06064
(151) 01/09/2022
(732) S.C. MORANDI-COM S.R.L.,

STR. AVICOLA, NR. 1, JUDEȚ
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

(540)

FERMELE MORARU
PUIȘOR DE CURTE

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

29. Pasari de curte.
35.  Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
pasari de curte.

───────
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(210) M 2022 06134
(151) 05/09/2022
(732) MARES GABRIEL, STR.

BUREBISTA NR. 7, BL.L4, SC.D,
AP 76, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
MUSASHI JU JITSU PIATRA
NEAMT, STR. BUREBISTA NR.
7, BL.L4, SC.D, AP.76, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

KYUSHOSHIN JU
JUTSU ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 24.17.25

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

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

───────

(210) M 2022 06215
(151) 07/09/2022
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA

ROMÂNĂ DE SINDROM LYNCH,
STR. MIHAIL SEBASTIAN NR 141,
CAM 3, BL V73, SC 2, PARTER,
AP 38, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Societatea Română
de Sindrom Lynch

Dăm vieții timp!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 26.01.04; 26.01.18;
26.11.13

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

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

───────
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(210) M 2022 06296
(151) 12/09/2022
(732) AUREL UNGUREANU, ALEEA

BANUL UDREA, NR. 1, BL. 5, SC.
1, AP. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI, NR. 51D, SAT
PETREȘTI, JUD.ILFOV, COM.
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BERLYMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,
cuțite de bucătărie folosite de bucătari, cuțite de
bucătărie japoneze pentru tocat mărunt, cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite, cuțite
multifuncționale, cuțite pentru pizza, cuțite pentru
fructe, cuțite de masa, cuțite de menaj, cuțite din
ceramică, cuțite pentru decojire, cuțite de lucru,
cuțite pentru brânzeturi, cutite de friptura, cuțite
pentru legume, lame pentru cuțite, cuțite pentru
unt, truse de cuțite, cuțite pentru filetat, cuțite de
măcelărie, cuțite de tăiat fructe, cuțite pentru tăiat
carnea.

───────

(210) M 2022 06334
(151) 13/09/2022
(732) SC VM SERV EXPERT SRL,

STR. MĂGURA NR. 66 C, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, 620157,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

V.M. SERV EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.04; 01.01.10;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffe135), negru (HEX #000000),
albastru (HEX #2e2d88)

(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 2022 06353
(151) 13/09/2022
(732) LADY DIANA'S GARDEN SRL,

STR. RÂMNICU VÂLCEA, NR.
26, BL. 15B, SC. 1, ET. 2, AP.
11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MOON FLOWERS
FLOWER SHOP

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 01.01.01; 01.07.06; 26.11.12;
05.05.20

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

clase:
31. Aranjamente din flori naturale, aranjamente
florale uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente florale uscate pentru butoniere,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, flori, buchete din flori naturale,
buchete din flori uscate, ghirlande din flori
naturale, coronițe din flori uscate, flori uscate
pentru decorare, plante și flori naturale, flori
conservate pentru decorare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, servicii de vanzare cu amanuntul
referitoare la aranjamente din flori, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de amenajare de vitrine

pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
administrarea magazinelor.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, servicii oferite de centre
de divertisment, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, consultanță în materie
de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
servicii de design interior și exterior, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, servicii de infromare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, consultanță profesională
privind amenajarea de interior, servicii de
amenajare locuri de joaca pentru copii (design).
44. Închiriere de aranjamente florale,
contractare de închiriere de aranjamente florale,
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, aranjamentul florilor,
închiriere de flori, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, servicii oferite de florării,
amenajare peisajistică, servicii de amenajare a
grădinilor.

───────
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(210) M 2022 06375
(151) 14/09/2022
(732) BOGDAN DETAILING SRL, STR.

BUCEGI, NR.27, SC.1, AP.10, ET.3,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
620117, VRANCEA, ROMANIA

(540)

Bogdan Detailing
YOU'VE TRIED THE REST

NOW TRY THE BEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05; 01.01.10

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

clase:
37. Șlefuirea automobilelor, întreținerea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, curățarea
automobilelor, vopsirea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, servicii de
recondiționare automobile, reparații și întreținere
de automobile, aplicare de motive decorative
pe automobile, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
finisare de automobile.

───────

(210) M 2022 06389
(151) 14/09/2022
(732) CAIVA HOME TEXTILE SRL,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 216,
PARTER, CAM. 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SUPER DESIGN PUCIOASA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.01; 07.01.24; 05.03.13

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă de uz casnic, perdele din materiale textile
sau plastice.

───────

(210) M 2022 06430
(151) 15/09/2022
(732) GEORGE DULGHERU, STR.

PESCARILOR NR.11, BL.36, ET.6,
AP.27, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ASPIROM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Aspiratoare pentru manichiura.
20. Birouri și mese de manichiură cu aspirator și
sertare încorporate.
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35. Servicii de comerț online cu birouri și mese
de manichiură cu aspirator și sertare încorporate,
organizare târguri și expoziții cu scop comercial
și publicitar, promovare, publicitate.
40. Fabricarea la comandă de birouri și mese de
maniciura cu aspirator și sertare încorporate.

───────

(210) M 2022 06488
(151) 16/09/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU,

SOS. COLENTINA NR.16 BL.A3,
AP.70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

Tabăra de radiestezie
School of Light RA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri, tabere sau traininguri
online sau offline, cursuri prin corespondență
și la distanță, cursuri cu prezență fizică,
elaborare si publicare de carti si cursuri
educative, de dezvoltare si de instruire,
organizarea și coordonarea de forumuri și
tabere educaționale personale, cursuri și cursuri
de instruire în cadrul taberelor educative,
servicii educaționale și de predare, instruire
educativă, organizarea de concursuri, competiții,
gale și evenimente în domeniul educației
și divertismentului, furnizarea de informații
în materie de educație, organizarea de
examene pedagogice, cursuri pentru pregătirea

examenelor, elaborare de cursuri de instruire
și de examene, organizarea și coordonarea
de tabere și evenimente de divertisment în
scop educativ, de divertisment și recreațional,
furnizarea de programe audio/video online,
productie video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online sau
offline nedesarcabile, organizarea de webinarii,
furnizarea de programe tv, nedescarcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video on demand), organizare si sustinere
de evenimente, conferinte, webinarii, seminarii,
ateliere, workshopuri, simpozioane online sau
in spatii publice organizate, servicii de punere
in pagina, altele decat in scopuri publicitare,
publicarea cartilor altele decat cele publicitare,
publicarea online a revistelor, ziarelor, cartilor
si jurnalelor electronice, furnizare online de
publicatii electronice, activitati culturale si
educationale.

───────

(210) M 2022 06570
(151) 20/09/2022
(732) PESCAR FISH SRL, SOSEAUA

COLENTINA, NR.462E, COMPLEX
SAM-EXPO, BIROUL NR.941
BIS, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Sam Textile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

24. Textile si înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele si material textil sau plastic.
26. Dantela si broderie, panglici si șnururi,
nasturi, copci de tip mos si baba, ace si ace cu
gămălie, flori artificiale, decoratiuni pentru par,
par fals.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────
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(210) M 2022 06572
(151) 20/09/2022
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

CULTURISM ȘI FITNESS, BD.
BASARABIA, NR. 37-39, SECTOR
2, BUCURESTI, 022013, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IFBB FRCF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 02.07.01; 02.07.05

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

41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive, activități sportive și culturale, activități
sportive și de recreere, administrare de
centre de fitness, administrare (organizare)
de servicii de jocuri, administrare (organizare)
de concursuri, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de competiții, angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de reprezentanță),
antrenament (instruire), antrenament pentru
fortificare și îmbunătățire a condiției fizice,
antrenament sportiv, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, antrenamente sportive,
arbitraj în cadrul evenimentelor sportive,
arbitraj sportiv, atribuirea de certificate de
absolvire, cluburi de fani, coaching sportiv,
organizarea de competiții sportive , consultanță
în materie de fitness, coordonare de cursuri
de întreținere a condiției fizice, coordonare
de evenimente sportive în direct, coordonare

de evenimente sportive, cursuri de exerciții
fizice, cursuri de exerciții în grup, cursuri
de formare profesională , cursuri de instruire
privind sănătatea, cursuri de instruire privind
menținerea formei fizice, furnizare de cursuri
de pregătire în activități sportive, cursuri
de pregătire sportivă, difuzare de materiale
educative, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment în direct, divertisment
on-line, educație sportivă, furnizare de centre
de pregătire, furnizare de cursuri de evaluare
a abilităților, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de informații cu caracter educativ în
domeniul sănătății și condiției fizice, furnizare
de informații referitoare la sport, furnizare de
instalații sportive, furnizare de săli de sport,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport,
furnizarea de informatii legate de evenimente
sportive, închiriere de echipament și instalații
sportive, informații cu privire la educația sportivă,
instruire în domeniul educației fizice, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de conferințe, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare și
coordonare de evenimente sportive, organizare
și coordonare de competiții, organizare și
coordonare de competiții sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea și
conducerea de seminarii, organizarea și
conducerea de congrese, organizarea și
desfășurarea competițiilor sportive de colegiu,
pregătire sportivă, publicare de broșuri, publicare
de calendare de evenimente, publicare de
buletine informative, publicare de publicații
periodice, servicii de divertisment legate de
sport, servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, servicii de educare
sportivă, servicii de educație în materie de
nutriție, servicii de educație în materie de
activități fizice, servicii de formare în domeniul
fitnessului, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente sportive, servicii
de informare în domeniul sportului, servicii
educative în domeniul sportului, sport și
fitness, supervizare și arbitraj în evenimente
sportive, supravegherea executării exercițiilor
fizice, tabere de recreere, tabere de vară
(divertisment și educație).

───────
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(151) 22/09/2022
(732) MIHĂILESCU CONSTANTIN, STR.

REGELE FERDINAND NR. 5, BL.
B1, ET. 8, AP. 82, SAT SELIMBAR,
JUD. SIBIU, COMUNA SELIMBAR,
SIBIU, ROMANIA
HICIU ŞTEFAN, ALEEA
GENISTILOR NR. 21, AP. 2, 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)

BETAVERSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe informatice pentru criptare,
înregistrate sau descărcabile, programe
informatice pentru a permite furnizarea
de informații prin intermediul rețelelor de
comunicații înregistrate sau descărcabile,
software de criptografie, software de extragere
a datelor, software de calculator descărcabil
pentru utilizare ca portofel digital, software de
calculator descărcabil pentru utilizare ca portofel
electronic, software pentru plăți electronice,
software de criptare, chei criptografice
descărcabile pentru primirea și cheltuirea
criptomonedelor, software utilitar, de securitate și
criptografie, portofele electronice descărcabile,
software pentru procesarea plăților electronice
către și de la alții, carduri de credit, chei
criptografice descărcabile pentru primit și cheltuit
criptomonede, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptoactive, software
de calculator descărcabil pentru administrarea
tranzacțiilor cu criptomonedă folosind tehnologia
blockchain, software de calculator descărcabil
pentru tehnologie blockchain, dispozitive pentru
analizarea informațiilor despre genom, biocipuri
cu ADN, software de realitate virtuală, software
pentru realitate augmentată, software pentru
jocuri cu realitate augmentată, software de
realitate virtuală pentru telecomunicații, software
pentru realitate virtuală și augmentată, software
de realitate virtuală pentru simulări, software
pentru realitate augmentată destinat utilizării
pe dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală, software

de control de conținut, software pentru acces la
conținut, software de management de conținut,
software pentru prelucrarea de imagini, grafice,
conținut audio, conținut video și text.
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare publică, publicitate prin intermediul
mijloacelor electronice și în special prin internet,
publicitate on-line pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de active nefondabile bazate
pe blockchain și token-uri nefondabile (NFT),
operarea unei piețe online care oferă obiecte de
colecție digitale și fizice și active non-fungibile
bazate pe blockchain și token-uri non-fungibile
(NFT), furnizarea unei comunități și a unei
piețe online pentru ca deținătorii de jetoane
de utilitate să voteze sau să guverneze un
protocol blockchain, operarea unei comunități
sau a unei piețe online pentru deținătorii de
jetoane pentru a vota sau a guverna un
protocol blockchain, furnizarea unui registru
online de jetoane nefungibile (NFT), operarea
unui registru online de jetoane nefungibile (NFT),
managementul afacerilor, servicii de marketing,
publicitate și promovare în domeniul obiectelor
de colecție digitale și fizice, amenajarea,
desfășurarea și organizarea de expoziții de
realitate augmentată și realitate virtuală în
scopuri de afaceri, comerciale, de marketing,
de promovare și/sau de publicitate, furnizarea
unui site web de publicitate online și a unui
ghid informativ care să permită efectuarea de
căutări și care să prezinte bunuri și servicii
ale altor vânzători prin intermediul internetului
în domeniul obiectelor de colecție digitale și
fizice, furnizarea de servicii de licitații online
prin intermediul dispozitivelor mobile, furnizarea
de servicii de urmărire a jetoanelor nefungibile
(NFT) prin intermediul dispozitivelor mobile,
furnizarea de informații privind achiziționarea
de produse prin intermediul unui motor de
căutare online de comparare a cumpărăturilor
pentru facilitarea cumpărăturilor, și furnizarea de
date și statistici privind cercetarea de piață, și
anume, agregarea datelor privind valoarea de
piață ale terților pentru cumpărători și vânzători,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
organizare de licitații virtuale interactive,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lucrări de artă.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii financiare, investiţii de
capital, transferul electronic de fonduri, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
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evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, împrumuturi (finanţare),
servicii de brokeri/agenţi de bursă, transfer
electronic de fonduri prin intermediul tehnologiei
blockchain, servicii de depozite sigure pentru
valori, studii financiare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de cripto
active, investiţii în fonduri, brokeraj de titluri
de valoare, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de brokeri de amanet, factoring, oferirea
de informaţii financiar, tranzacții monetare,
servicii monetare, servicii de tranzacții monetare,
organizare de transferuri monetare, achiziție și
transfer de creanțe monetare, investiții bancare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare internaționale, servicii bancare
computerizate, servicii bancare personale,
servicii bancare automate, operațiuni bancare
comerciale, activități bancare financiare, servicii
bancare de investiții, servicii bancare prin
internet, gestiune financiară prin internet, servicii
de gestiune financiară oferite pe internet,
servicii financiare furnizate pe internet și
prin telefon, investiții prin mijloace electronice,
servicii electronice pentru bursa de valori, servicii
de bursă și brokeraj, servicii de bursă de mărfuri,
servicii de intermediere la bursă, servicii de
cotare la bursă, acordare de cotații de bursă,
cotații de bursă, curtaj în bursă, gestionare de
valori cotate la bursă, furnizare de informații
financiare referitoare la bursa de valori, informații
online despre bursa de valori oferite dintr-o bază
de date electronică sau pe internet, furnizare de
informații online despre bursa de valori, dintr-
o bază de date electronică sau pe internet,
brokeraj monetar, brokeraj de obligațiuni,
brokeraj de asigurări, brokeraj de mărfuri,
brokeraj de acțiuni, brokeraj cu acțiuni, brokeraj
financiar, transfer electronic de monede virtuale,
schimb financiar de monede virtuale, servicii de
transfer valutar virtual, servicii valutare virtuale,
schimb valutar virtual, brokeraj de investiții
financiare, brokeraj de fonduri mutuale, servicii
de brokeraj, creditare financiară, asistență
financiară, evaluare financiară, cercetare
financiară, consiliere financiară, investiție
financiară, planificare financiară personală,
analiză financiară computerizată, analiză
economică financiară, servicii de gestiune
financiară, servicii de informare financiară,
consiliere de credit, consiliere în investiții,
consiliere financiară privind investițiile, servicii
de consiliere privind creditarea, consiliere
financiară privind planificarea fiscală, servicii
de consiliere privind planificarea financiară,

servicii de consiliere și consultanță financiară,
servicii de consiliere financiară pentru persoane
fizice, titluri de valoare financiare, gestiunea
titlurilor de valoare, înregistrarea de titluri
de valoare, tranzacții cu titluri de valoare,
servicii de depozitare de titluri de valoare,
servicii financiare privind titlurile de valoare,
gestiunea portofoliului de titluri de valoare,
împrumuturi garantate cu titluri de valoare,
gestiunea portofoliilor de titluri de valoare,
brokeraj de titluri de valoare și mărfuri, servicii
de investiții în titluri de valoare, brokeraj de
titluri și bunuri de valoare, servicii de schimb
de titluri de valoare, servicii de agenție pentru
titluri de valoare, furnizare de garanții și titluri
de valoare, comercializare de opțiuni de titluri
de valoare, servicii financiare privind titlurile de
valoare internaționale, servicii financiare privind
călătoriile, servicii de asigurare privind călătoriile,
transfer electronic de fonduri pentru agenți de
călătorii, servicii de credit pentru călătorii, servicii
de schimb de criptomonede, servicii de schimb
de criptomonede cu tehnologie blockchain,
procesarea plăților înfurnizarea de software
online, care nu poate fi descărcat, pentru a oferi
acces la criptomonede, la jetoane nefungibile și
la alte jetoane de aplicații, servicii educaționale,
de divertisment de tipul programelor de
televiziune animate, publicații editoriale și
conținut digital, servicii de divertisment cultural
de tipul jocurilor digitale animate, site-uri
web cu jocuri, puzzle-uri, recenzii online și
comentarii, emitere de criptomonede, servicii
de tranzacționare a criptomonedelor, servicii
bancare electronice prin intermediul unei rețele
informatice globale, servicii financiare, și anume,
finanțarea conturilor de numerar online din
carduri de numerar preplătite, conturi bancare și
conturi de carduri de credit, servicii de merchant
banking și servicii bancare de investiții, servicii
bancare comerciale, servicii bancare online,
servicii bancare online accesibile prin intermediul
aplicațiilor mobile descărcabile, punerea la
dispoziție a unui site web care oferă informații
privind piețele de opțiuni, punerea la dispoziție a
unui site web care oferă informații în domeniul
bancar, furnizarea de informații despre contul
bancar prin telefon, servicii ale băncilor de
economii, servicii bancare prin telefon, servicii
bancare furnizate prin conexiuni de telefonie
mobilă, servicii de procesare a plăților cu carduri
de debit și de credit, schimbul financiar de
active criptografice, servicii financiare, și anume,
transferul electronic de active criptografice,
servicii de tranzacții financiare, și anume,
furnizarea de tranzacții comerciale sigure și
opțiuni de plată, emiterea de jetoane de
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valoare, emiterea de carduri de credit, servicii
pentru comercianți, și anume, servicii de
procesare a tranzacțiilor de plată, servicii
bancare online care includ alerte electronice
care avertizează utilizatorii de carduri de credit
și de debit atunci când o singură tranzacție
depășește o anumită sumă, servicii bancare
electronice fără hârtie, furnizarea de informații
financiare în domeniul criptomonedelor, servicii
de monedă virtuală, schimbul de monedă
virtuală, servicii de transfer de monedă virtuală,
schimbul financiar de monedă virtuală, servicii
de plată prin portofel electronic, servicii de
portofel electronic (servicii de plată), transferul
electronic de monede virtuale, procesarea
plăților electronice, procesarea electronică a
plăților, procesarea electronică a plăților prin
intermediul unei rețele informatice globale,
emiterea de jetoane de valoare, emisiune
de jetoane de valoare, furnizarea de cartele
și jetoane preplătite, furnizarea de carduri
de credit, emiterea de carduri de credit,
servicii de carduri de credit, servicii de
asigurări, și anume: brokeraj de asigurări,
subscrierea de asigurări de viață, informații de
asigurări, consultanță în asigurări, administrare
de asigurări, agenții de asigurări, afaceri
financiare, și anume, analiză financiară, brokeraj
de investiții financiare, schimburi financiare,
afacerile monetare, și anume, schimbul monetar,
afaceri imobiliare, și anume, brokeraj imobiliar,
servicii financiare și de creditare online,
și anume servicii de creditare și împrumut
online, servicii de brokeraj financiar pentru
tranzacționarea criptomonedelor, evaluarea
financiară a criptomonedelor, servicii de
management financiar și de finanțare a
proiectelor de emitere de monedă electronică,
monedă digitală, monedă digitală, bani virtuali,
monedă virtuală, active digitale, criptomonede
sau criptoactive, servicii de tranzacționare și
schimb valutar, servicii de închiriere, și anume,
închirierea de bunuri imobiliare, servicii de
procesare a plăților electronice pentru bani
electronici, monedă digitală, monedă digitală,
bani virtuali, monedă virtuală, active financiare
digitale, criptomonede, active cripto, carduri de
debit sau carduri de credit, tranzacții valutare,
fiind servicii de schimb valutar, servicii de agenție
de schimb valutar, tranzacții financiare legate
de schimbul valutar, și anume, schimbul de
bani, furnizarea de informații financiare prin
intermediul terminalelor informatice, gestionarea
activelor de investiții, gestionarea fondurilor
mutuale, gestionarea investițiilor, aranjarea
de investiții financiare, respectiv gestionarea
investițiilor, gestionarea financiară prin internet,

servicii financiare, și anume, transferul electronic
de fonduri și de active criptografice prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
internet, rețele distribuite sau rețele blockchain,
servicii de gestiune financiară furnizate prin
intermediul internetului, servicii de informare
în domeniul finanțelor, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau prin
internet, furnizarea de informații și analize prin
intermediul internetului în domeniul investițiilor
financiare, servicii financiare furnizate prin
intermediul internetului, și anume, servicii de
tranzacționare financiară electronică, servicii de
schimb financiar de natura banilor electronici, a
monedelor digitale, a banilor digitali, a banilor
virtuali, a monedelor virtuale, a activelor digitale,
a criptomonedelor sau a serviciilor de schimb
de criptoactive, servicii de transfer electronic
de fonduri în domeniul banilor electronici, al
monedei digitale, al banilor digitali, al banilor
virtuali, al monedelor virtuale, al activelor digitale,
al criptomonedelor sau al criptoactivelor, servicii
de finanțare, servicii de afaceri monetare, și
anume, servicii bancare, transferul electronic
de fonduri electronice de bani electronici,
monedă digitală, monedă digitală, bani virtuali,
monedă virtuală, active financiare digitale,
criptomonede sau criptoactive, procesarea
plăților prin portofel electronic pentru bani
electronici, monedă digitală, monedă digitală,
bani virtuali, monedă virtuală, active digitale,
criptomonede sau criptoactive, servicii de
schimb de criptomonede cu tehnologie de
contract inteligent bazată pe blockchain, investiții
de capital, schimbul financiar de monedă
virtuală, transferul electronic de monede virtuale,
transferul electronic de active criptografice,
schimburi financiare de criptomonede, transfer
electronic de criptoactive, tranzacții financiare
prin blockchain, transfer electronic de fonduri
furnizat prin tehnologie blockchain, emiterea de
jetoane de valoare, și anume, jetoane digitale
și jetoane digitale nefungibile (NFT) bazate
pe tehnologia blockchain, servicii de schimb
valutar, și anume, furnizarea de monedă digitală
și jetoane digitale pentru a fi utilizate de
membrii unei comunități online prin intermediul
rețelelor informatice globale și al diferitelor
platforme, schimb financiar, și anume servicii
de schimb de jetoane digitale, tranzacționarea
de valută, și anume tranzacționarea online
în timp real de jetoane digitale, investiții
bancare, investiții industriale, investiții financiare,
analiza investițiilor, finanțarea investițiilor,
gestiunea investițiilor, consiliere în investiții,
administrare de investiții, cercetări de
investiții, investiții de capital, servicii de
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investiții, servicii oferite de cluburi de
investiții, consiliere privind investițiile, informații
privind investițiile, monitorizarea performanței
investițiilor, managementul portofoliului de
investiții, planificare de investiții imobiliare,
servicii administrative privind investițiile, brokeraj
în domeniul investițiilor, investiții de fonduri în
scopuri caritabile, managementul societăților de
investiții cu fonduri deschise, înregistrare de
tranzacții între părți cu privire la investiții, punere
la dispoziție de planuri de economii și investiții,
schimb valutar virtual, servicii valutare virtuale,
servicii de transfer valutar virtual, transfer
electronic de monede virtuale, schimb financiar
de monede virtuale, gestionare a activelor,
evaluarea activelor financiare, administrare de
active pentru alte persoane, administrare de
active și portofolii, gestiunea activelor financiare,
furnizare de informații privind evaluări de obiecte
de artă.
38. Sigurarea accesului multiutilizator la o rețea
globală de informații informatice, furnizarea
accesului multiutilizator la o rețea globală de
calculatoare, asigurarea accesului utilizatorului
la internet, asigurarea accesului utilizatorilor la
rețelele de calculatoare și la internet, asigurarea
accesului utilizatorilor la rețelele informatice
globale, furnizarea accesului utilizatorilor la
o rețea globală de calculatoare, furnizarea
accesului utilizatorilor la o rețea globală de
calculatoare și la site-uri online care conțin
informații pe o gamă largă de subiecte,
asigurarea accesului utilizatorilor la informații
pe internet, asigurarea accesului utilizatorilor
la portaluri pe internet, furnizarea accesului
la platforme și portaluri pe internet, streaming
de jocuri electronice pe internet, furnizarea
de acces la serviciile sns (social network
service) prin intermediul internetului, servicii de
buletin electronic (servicii de telecomunicații)
pentru SNS (social network service), furnizarea
accesului la o realitate virtuală online, asigurarea
accesului la platforme pe internet, precum și pe
internetul mobil pentru experiențe de realitate
virtuală, transmiterea electronică de fișiere foto
digitale, videoclipuri și conținut audio-vizual
între utilizatorii de internet, asigurarea accesului
la baze de date informatice, electronice și
online, servicii de telecomunicații, și anume,
transmiterea electronică de medii electronice,
date, mesaje, grafică, imagini, audio, video
și informații, furnizarea de forumuri online
pentru comunicare pe teme de interes general,
furnizarea de legături de comunicații online care
transferă utilizatorii de dispozitive mobile și de
internet către alte locații online locale și globale,
furnizarea accesului la site-urile web ale unor

terți sau la alte conținuturi electronice ale unor
terți prin intermediul unei autentificări universale,
furnizarea de camere de chat online, servicii
de mesagerie instantanee și panouri de afișaj
electronic, servicii de difuzare audio, text și
video prin internet sau alte rețele de comunicații,
asigurarea accesului la baze de date informatice
în domeniul rețelelor sociale și al introducerii
sociale, furnizarea de panouri electronice pentru
transmiterea de mesaje între utilizatori în
domeniul de interes general, furnizarea unui
forum comunitar online pentru ca utilizatorii
să partajeze și să transmită informații, audio,
video, știri în timp real, conținut de divertisment
sau informații, să formeze comunități virtuale și
să se angajeze în rețele sociale, transmiterea
electronică a fișierelor foto și video digitale
între utilizatorii de internet, asigurarea accesului
la baze de date informatice și la baze de
date cu căutare online în domeniul rețelelor
sociale și al introducerii sociale, furnizarea
accesului la o realitate virtuală online pentru
experiențe de utilizator legate de animalele de
companie în lumea virtuală, tranzacții financiare
prin blockchain, comunicare prin rețele private
virtuale (VPN), furnizare de instalații virtuale
pentru interacțiunea în timp real a utilizatorilor
de calculatoare, transmitere de mesaje, date și
conținut prin internet și alte rețele de comunicații.
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42. Minare de criptomonede, blockchain ca
serviciu (BaaS), autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, stocare de date folosind
tehnologia blockchain, servicii de autentificare a
utilizatorilor prin tehnologie blockchain, analiza
structurală și funcțională a genomilor, platformă
ca serviciu (PaaS) pentru experiențe de
realitate virtuală, servicii informatice, și anume,
crearea de comunități virtuale pentru utilizatorii
înregistrați pentru a organiza grupuri, întâlniri
și evenimente, a participa la discuții și a
se angaja în rețele sociale, de afaceri și
comunitare, servicii informatice, în special
găzduirea de facilități electronice pentru alții în
vederea organizării și desfășurării de reuniuni,
evenimente și discuții interactive prin intermediul
internetului și al rețelelor de comunicații, servicii
informatice de natura furnizării de utilizare
temporară a unui software online care nu
poate fi descărcat și care facilitează crearea
de profiluri electronice personale și de grup
sau de pagini web personalizate, cu informații
definite sau specificate de utilizator, inclusiv
audio, video, imagini, text, conținut și date,
furnizarea utilizării temporare a unui software
online care nu poate fi descărcat pentru
accesarea și utilizarea unei rețele de cloud
computing care permite utilizatorilor să creeze



profiluri personale, să transfere și să partajeze
informații sociale și de afaceri, să se angajeze
în rețele de socializare și să își gestioneze
conturile sociale, furnizarea de software online
care nu poate fi descărcat pentru rețele sociale,
crearea unei comunități virtuale și transmiterea
de conținut audio, video, imagini, text, conținut
și date, servicii de furnizor de servicii de
aplicații (ASP), și anume, găzduirea aplicațiilor
software ale altora, furnizor de servicii de aplicații
(ASP) care oferă software pentru a permite
sau a facilita crearea, editarea, încărcarea,
descărcarea, accesarea, vizualizarea, postarea,
afișarea, marcarea, scrierea pe bloguri,
difuzarea în flux continuu, crearea de legături,
adnotarea, indicarea sentimentelor, comentarea,
încorporarea, transmiterea și partajarea sau
furnizarea în alt mod de suporturi sau informații
electronice prin intermediul internetului și al
rețelelor de comunicații, platforma ca serviciu
(PaaS), care cuprinde platforme de software
informatic pentru mesagerie electronică și
transmitere de imagini audio, video, fotografice,
text, grafică și date, furnizarea de software
online, care nu poate fi descărcat, pentru
mesagerie electronică, furnizarea de software
online, care nu poate fi descărcat, pentru
partajarea și afișarea locației unui utilizator,
planificarea activităților cu alți utilizatori și
formularea de recomandări, furnizarea de
software online, care nu poate fi descărcat,
pentru căutarea, determinarea și partajarea
locației bunurilor, serviciilor și evenimentelor
de interes, furnizarea utilizării temporare a
aplicațiilor software care nu pot fi descărcate
pentru crearea, gestionarea și accesarea
grupurilor private create și administrate de
utilizatori în cadrul comunităților virtuale,
furnizarea de software on-line care nu poate
fi descărcat pentru a furniza o piață virtuală,
furnizarea utilizării temporare a unui software
online care nu poate fi descărcat pentru
accesarea și utilizarea unei rețele de cloud
computing care permite utilizatorilor să se
angajeze în rețele de socializare și să își
gestioneze conturile sociale, furnizarea de
software online, care nu poate fi descărcat,
pentru crearea și gestionarea profilurilor de
social media și a conturilor de utilizator,
furnizarea de software online, care nu poate fi
descărcat, pentru vizualizarea și interacțiunea cu
un flux de medii electronice, și anume imagini,
conținut audio-vizual și video, streaming video
în direct, comentarii, reclame, știri și linkuri
de internet, platform as a service (PaaS) care
cuprinde platforme software pentru rețele de
socializare, gestionarea conținutului rețelelor de

───────
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socializare, crearea unei comunități virtuale și
transmiterea de imagini, conținut audiovizual
și video, fotografii, videoclipuri, date, texte,
mesaje, reclame, comunicări publicitare media
și informații, furnizarea de software online,
care nu poate fi descărcat, pentru difuzarea de
conținut multimedia de divertisment, furnizarea
de software online care nu poate fi descărcat
pentru ca agenții de publicitate să comunice
și să interacționeze cu comunitățile online,
furnizarea de aplicații software online, care
nu pot fi descărcate, pentru rețele sociale,
crearea unei comunități virtuale și transmiterea
de conținut și date virtuale, servicii informatice, și
anume, găzduirea de facilități electronice on-line
pentru alte persoane pentru discuții interactive
prin intermediul rețelelor de comunicații, servicii
informatice, și anume, crearea unei comunități
online pentru utilizatorii înregistrați pentru a
se angaja în rețele de socializare, servicii de
verificare a utilizatorilor, și anume, furnizarea
de servicii de autentificare a utilizatorilor cu
privire la informațiile de identificare personală
folosind tehnologia de autentificare unică pentru
aplicații software online, platformă ca serviciu
(PaaS) pentru furnizarea de experiențe de
utilizare legate de animalele de companie
în lumea virtuală, proiectare de software de
realitate virtuală, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator și software
pentru realitate virtuală, gestionare de active
digitale, gazduire de continut digital, conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, proiectare de hardware pentru
conversia datelor și a conținuturilor multimedia
între diferite protocoale.



(210) M 2022 06654
(151) 22/09/2022
(732) TERRA LUXWOOD S.R.L., STR.

UNIVERSITĂȚII NR. 2K, JUDEȚ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

TLW Terra Lux Wood

(531) Clasificare Viena:
01.03.06; 01.03.12; 06.01.02; 27.05.01;
27.05.17

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

40. Tăierea și prelucrarea lemnului, laminarea
lemnului, uscarea la cuptor a lemnului,
conservarea lemnului, furnizare de informații
despre prelucrarea lemnului, rindeluirea
cherestelei.

───────

(210) M 2022 06703
(151) 23/09/2022
(732) S.C. SECOM HEALTHCARE

S.R.L., STR. GARA HERASTRAU,
NR. 2, CLADIREA 1, ETAJ 8,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Binele tău, inspirația noastră
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
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
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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,
pentru scopuri farmaceutice, 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
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,
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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.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
analize şi rapoarte statistice, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informaţii
comerciale, colectarea de informaţii pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor
cu clienţi, compilare computerizată a listelor
cu comenzi, compilare de adrese indexate,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date pentru terţi, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea ştiinţifică, compilare de liste cu
potenţiali clienţi, compilare de liste de adrese,
compilare de liste de corespondenţă directă,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri şi
informaţii comerciale, compilare de repertorii
pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilarea de date
statistice privind afacerile, compilarea de modele

statistice pentru furnizarea de informaţii privind
dinamica pieţei, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea de registre privind
importatorii, compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilaţii statistice, obţinerea de informaţii
comerciale, obţinerea de informaţii în domeniul
afacerilor, referitoare la activităţile societăţilor,
obţinerea de informaţii în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăţilor, obţinerea
de statistici de afaceri (pentru terţi), servicii
de administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi, recuperare de
informaţii comerciale computerizate, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice), analiza afacerilor
comerciale, analiza comercială a pieţei,
analiza comportamentului companiei, analiza
evaluării privind managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, anchete de conjunctură, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, cercetare computerizată comercială,
cercetare de informaţii de afaceri, cercetare
şi studii în domeniul afacerilor, căutări privind
informaţiile despre companie, cercetări pentru
afaceri, difuzare de informaţii de afaceri,
difuzare de informaţii comerciale, estimări şi
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluarea oportunităţilor de afaceri, servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de uz
casnic, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
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calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conţinut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, 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 scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, 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 diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse din hârtie de unică folosinţă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, 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 horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, achiziţionare de produse şi servicii
pentru alte firme, agenţii de import-export,
agenţii de import-export în domeniul energiei,
comandă computerizată de stoc, analiză de
preţ, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziţie, consultanţă privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanţă
privind comerţul în barter, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
consultanţă şi informaţii privind servicii pentru
clienţi şi gestionarea produselor şi preţuri pe
pagini web în legătură cu cumpărăturile pe
internet, furnizare de informaţii cu privire la
vânzări comerciale, informare şi consultanţă
cu privire la comerţul exterior, încheierea de
contracte de cumpărare şi vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, informaţii despre metode de vânzare,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte (pentru
terţi), servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii ale agenţiilor de export,
servicii ale agenţiilor de import, servicii de
comandă (pentru terţi), servicii de comparare
a preţurilor, servicii de consiliere referitoare la

tranzacţii comerciale, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele unor
firme, servicii de import şi export, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terţi, servii
de abonamente la publicaţii, pentru terţi, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicaţii
pentru terţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii
administrative pentru timiteri medicale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizararii
publicului de privire la afectiunile medicale,
servicii de publicitate, marketing si promovare cu
privire la servicii medicale, întocmire de rapoarte
psihologice, întocmire de rapoarte referitoare la
examinarea medicală a persoanelor, întocmire
de rapoarte referitoare la aspecte medicale.
38. Comunicare de informații prin televiziune,
difuzare audio, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare de
programe video și audio prin internet, difuzare
de televiziune prin satelit, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune și transmitere de programe radio,
radiodifuziune de programe de televiziune pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, furnizare de informații despre
radiodifuziune, furnizare de comunicații prin
transmisii televizive, difuzarea la radio și
televiziune, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare video, difuzarea
de muzică, transmisie de podcasturi, servicii
de podcasting, teledifuziune prin abonament,
servicii de transmisii audiovizuale, teledifuziune
simultană prin rețele globale de comunicare,
internet și rețele fără fir, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, servicii
de comunicații televizuale, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, 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, transmisii video,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
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și alte rețele de comunicații, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
transmisie și difuzare de date, transmisie
wireless, emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), telecomunicatii, telecomunicații prin
radio, servicii de telecomunicații interactive,
transmitere de programe radio și de
televiziune, furnizare de informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, servicii
de difuzare referitoare la televiziunea prin
protocol de internet (iptv), furnizarea accesului
de telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere.
41. Producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producție de programe de
televiziune, programe de televiziune prin
cablu (programare), producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe radiofonice și
de televiziune, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe
de televiziune cu subtitrare, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, producție de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, planificarea
programelor de radio și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de informații sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație

furnizate prin intermediul radioului, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de informații prin telefon referitoare
la educație, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
producție de programe pentru televiziunea
prin cablu, pregătire de programe radiofonice
și de televiziune, producție de programe de
televiziune prin cablu, 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, emisiuni de radio (programare), productie
de podcasturi, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de îngrijire mentală,
analiză comportamentală în scop medical,
asistență psihologică, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare
de profiluri psihologice, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, examinare
psihologică, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, realizare de
evaluări și examinări psihologice, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de consultanță în materie de conduită
personală, servicii de diagnostice psihologice,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
psihologică, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
tratament psihologic, teste psihologice efectuate
în scopuri medicale, teste psihiatrice, teste
de personalitate cu scopuri psihologice,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), testare psihometrică în scopuri
medicale, terapie psihologică pentru sugari
și copii, terapie prin artă, terapie asistată
de animale, servicii psihiatrice, servicii oferite
de un psihoterapeut, servicii de psihoterapie,
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servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de psihologie ocupațională,
servicii de psihologie, servicii farmaceutice,
consiliere farmaceutică, 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, consultații în domeniul
farmaceutic, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furizare
de informații pacienților în legătură cu
administrarea medicamentelor, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
preparare de rețete în farmacii, preparare și
dozare de medicamente, prepararea de rețete
de către farmaciști, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, servicii de informații
despre prepararea și dozarea de medicații,
servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii prestate de opticieni, ajustare dispozitive
ortopedice, analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, analize de arn
sau de adn pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, analiză toxicologică pentru scopuri
medicale, asistență medicală de urgență,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, compilarea de rapoarte
medicale, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere privind
sănătatea publică, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consultanță cu privire
la teste de auz, fixare de proteze pentru
membre, fixare de proteze, fixare de orteze,
fixare de membre artificiale, de dispozitive
protetice și de proteze, fixare de dispozitive
protetice, examinarea medicală a persoanelor,
examinare ginecologică de frotiu papanicolau,
emiterea de rapoarte medicale, efectuarea
examenelor medicale (screening), efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, donații de sânge,
diagnosticarea bolilor, depozitare de celule stem,
depistarea osteoporozei, depistarea consumului
de droguri pentru angajare, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare

medicală (screening), control antidopaj al
sportivilor participanți la competiții pentru
detectarea de substanțe dopante ilegale sau
interzise, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, consultații medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță medicală pentru alegerea corectă de
scaune cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, închiriere de instrumente
medicale, închiriere de instrumente chirurgicale,
implantarea părului, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, imagistică cu raze x
de uz medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei, furnizare de informații
prin internet în domeniul diabetului, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii
în greutate, furnizare de informații medicale
în domeniul geriatriei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale referitoare la substanțe
toxice, furnizare de informații despre tratarea
încheieturilor dislocate, a entorselor sau a
fracturilor de oase, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, îngrijirea
medicală a picioarelor, servicii de îngrijire a
bolnavilor, îngrijire paliativă, îngrijire medicală
ambulatorie, îngrijire medicală, îndepărtarea
cu laser a venelor varicoase, îndepărtare
cu laser a telangiectaziilor, îndepărtare cu
laser a ciupercii unghiei piciorului, servicii de
analiză de ser sangvin, servicii de analiză a
urinei, servicii de analize de sânge, servicii
de analize de depistare a consumului de
droguri, servicii consultative privind aparate și
instrumente medicale, servicii ale unei bănci
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de sânge de cordon ombilical, servicii ale
clinicilor medicale, screening de adn pentru
scopuri medicale, recoltarea și conservarea
sângelui uman, realizare de analize medicale
pentru factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
podolog, planificare de tratamente medicale,
servicii de asistență medicală, interpretare
de semnale electrocardiografice, informații
referitoare la donarea de sânge, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere în materie de instrumente
medicale, servicii de consiliere medicală la
domiciliu, servicii de consiliere legate de
tratarea bolilor degenerative, servicii de clinici
medicale de zi pentru copii bolnavi, servicii
de clinici medicale si de sanatate, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de chimioterapie, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale, servicii de
bănci de sânge, servicii de bănci de ochi,
servicii de audiologie, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de consultanta in domeniul
asistentei medicale, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
asistență medicală pediatrică, 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 analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale pentru diagnosticul cancerului,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale,
servicii de donare de spermă umană, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare în
domeniul apneei în somn, servicii de depistare
medicală în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în
somn, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare a diabetului, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului testicular, servicii de depistare a
cancerului la plămâni, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare
a cancerului, servicii de control fizic, servicii

de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de tratament de
chelare, servicii de tratament chirurgical, servicii
de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de testare auditivă, servicii de telemedicină,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de patologie, servicii de oftalmologie, servicii
de monitorizare transtelefonică a inimii, servicii
de medicină sportivă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină alternativă,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de mamografie, servicii de imagistică medicală,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de flebotomie, servicii de fertilizare
în vitro, servicii de examinări medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale pentru tratamentul cancerului de
piele, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii medicale de ședere de
sănătate la fermă, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii de vaccinare, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
tratamente pentru dependenții în sevraj, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
clinici și spitale, servicii de tratament medical
la domiciliu, teste de colesterol, teste de auz,
testare medicală în scopul diagnosticării sau
pentru tratament, testare genetică în scopuri
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medicale, testare antidrog pentru depistarea
abuzului de substanțe, termoterapie medicală,
terapie de raclaj pe meridian (gua sha),
terapie cu unde de șoc, terapie ayurvedică,
furnizarea de sfaturi medicale pentru persoanele
cu dizabilități, servicii spitalicești, teste de
sarcină, teste vasculare, tratament și îngrijire prin
biorezonanță, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni similare
(judo-seifuku), chiropractică, case de odihnă,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu homeopatia, asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, ambulatorii, ajustare a
dispozitivelor auditive, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice pe
corp, aplicarea produselor cosmetice pe față,
servicii de complexuri balneare, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, servicii
de epilat cu ceară, furnizare de echipamente
pentru băi cu jeturi de apă sub presiune, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii cu
laser pentru întinerirea pielii, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii oferite de saloane
de frumusețe, servicii oferite de saloane de
coafură, servicii oferite de saloane de îngrijire
a pielii, servicii consultative privind îngrijirea
părului, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
refacerea părului, manichiură, furnizare de
servicii ale băilor termale, furnizare de informații
în materie de frumusețe, servicii de epilare
cu laser, servicii de frumusețe oferite de
un centru spa, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul machiajului, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în

față, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind machiajul și
servicii de aplicare a acestuia, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de saună cu infraroșii, servicii de
micropigmentare, servicii de liposucție, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratamente cosmetice pentru
corp, tratamente cosmetice pentru ten.

───────

93, JUDET BISTRITA NASAUD,
UNIREA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA
NATURAL CONCEPTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.01.16; 25.01.05; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:gri, negru, verde
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(210) M 2022 06743
(151) 26/09/2022
(732) MARIANA MOORE, UNIREA, NR.



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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
4. Lumânări și fitile pentru iluminat, uleiuri
industriale si ceara.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente.
33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 06796
(151) 27/09/2022
(732) PAPER CRAFT SRL, STR.

RĂȘINARI NR. 492, JUD. SIBIU,
SIBIU, 557200, SIBIU, ROMANIA

(540)

IQ PACK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb

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

8. Ustensile de mână de unică folosinţă
(tacâmuri).
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, pungi de cadou, produse de
papetarie, cutii din carton şi plicuri, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare, pungi de hârtie, colţare din carton,

materiale de umplutură şi de căptuşire din hârtie
sau carton.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
ustensile de uz casnic de unică folosinţă (farfurii,
pahare).

───────

(210) M 2022 06797
(151) 27/09/2022
(732) PAPER CRAFT SRL, STR.

RĂȘINARI NR. 492, JUD. SIBIU,
SIBIU, 557200, SIBIU, ROMANIA

(540)

IQ BOX cutii și
plicuri inteligente

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, pungi de cadou, produse de
papetarie, cutii din carton şi plicuri, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare, pungi de hârtie, colţare din carton,
materiale de umplutură şi de căptuşire din hârtie
sau carton.

───────
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(210) M 2022 06883
(151) 29/09/2022
(732) CLINICA MINERVA SRL, STRADA

VICTORIEI NR. 3, BLOC 48, AP.
1, JUDEȚ MARAMUREȘ, BORȘA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

CLINICA MINERVA

(531) Clasificare Viena:
24.13.24; 24.13.25; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#ff0000), roșu, gri

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

35. Gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare a costurilor medicale,
ținere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal, ținere a evidenței
dosarelor și fișelor referitoare la starea de
sănătate a persoanelor, managementul clinicilor
medicale pentru terți, compilare de informații
statistice privind cercetarea medicală, prelucrare
de date, sistematizare și management, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de date,
prelucrarea administrativă a datelor, servicii de
prelucrare de date în domeniul sănătății, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, lucrări de birou, administrare
de planuri de servicii medicale preplătite,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale, întocmire de rapoarte cu privire la

aspecte legate de îngrijirea sănătăţii, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale.
42. Cercetare biologică, cercetare clinică și
cercetare medicală, cercetare științifică în scop
medical, servicii oferite de laboratoare medicale,
furnizare de informații științifice în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
cercetare și testare bacteriologică, consultanță
și cercetare în domeniul bacteriologiei, servicii
de cercetare în domeniul biomedical, analiză
şi cercetare de laborator, investigaţii ştiinţifice
în scopuri medicale, întocmire de rapoarte
referitoare la cercetări ştiinţifice, pregătire de
probe biologice pentru cercetare, servicii de
consiliere în materie de cercetare şi dezvoltare în
domeniul terapeutic, pregătire de probe biologice
pentru analize în laboratoare de cercetare,
servicii de laboratoare ştiinţifice.
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii medicale, clinice, terapeutice
şi de sănătate, servicii medicale oferite printr-
o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, consultații medicale,
servicii de examinări medicale, diagnosticarea
bolilor, servicii de diagnostic chirurgical, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, analize
de arn sau de adn pentru diagnosticul și
pronosticul cancerului, analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, servicii farmaceutice,
consiliere farmaceutica, asistenţă cu privire la
preparate şi substanţe medicale şi farmaceutice,
servicii de tratament medical, servicii de
tratament chirurgical, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
reabilitare fizică, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie, servicii consultative în
domeniul medical, îngrijire a pacienților furnizată
de medici și de asistenți medicali, monitorizarea
pacienților, servicii de evaluare a sanatatii
si evaluare medicala, servicii de evaluare
medicală, studii de evaluare a riscului
privind starea de sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizarea de date şi analize
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medicale online concepute pentru a furniza
pacienţilor şi clienţilor informaţii personalizate,
inclusiv cu privire la doza de medicamente,
diagnostic, subiecte terapeutice şi management
medical, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de informaţii
medicale, clinice, terapeutice şi despre sănătate,
management de servicii de asistență medicală,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, consultanţă şi informaţii referitoare
la asistenţa sanitară şi farmacie, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță cu privire
la tratamentele medicale, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de consiliere medicală, servicii de
consiliere în domeniul farmaceutic, consiliere
privind sănătatea publică.

───────

(210) M 2022 07047
(151) 06/10/2022
(732) DUMITRU RUS, STR. PARCULUI,

NR. 10, JUD. SĂLAJ, ZALĂU,
450045, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

Mamici descurcarete
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii.

───────

(210) M 2022 07103
(151) 13/10/2022
(732) SC BAUINDUSTRY DC SRL, STR.

SIBIU, NR. 13, BL. Z18, SC. 1, ET.
1, AP. 8, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

BauTherm Fibre
Vata si Polistiren

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

nr.1004658/16.02.2023, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "Fibre Vata şi Polistiren".

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

1. Adezivi pentru scopuri industriale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a unei game
variate de adezivi de uz industrial (exceptând
transportul lor), permitand clienţilor să vadă şi
să achiziţioneze cât mai comod aceste produse,
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, servicii
de magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(210) M 2022 07127
(151) 10/10/2022
(732) MOBILE MOTORS LIMITED SRL,

STR. GRĂDINARI NR. 2, CAM. 2,
BL. D1, SC.C, ET.1, AP. 3, JUD.
IAȘI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

MOBILE MOTORS

(531) Clasificare Viena:
15.07.18; 24.07.03; 27.05.01; 01.01.02;
26.11.02; 26.11.08

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

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, 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,
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, 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, 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, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
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, 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, 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
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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, 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, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), 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, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor
de profitabilitate a afacerilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, închiriere de case de marcat,
servicii de generare de potențiali clienți, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
servicii de electricieni, încărcarea masinilor
electrice, închirierea excavatoarelor, montarea
cablurilor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor cu
motor, vopsire, interioară şi exterioară, aplicarea
tapetului/tapetare, repararea pompelor,
recositorire, reconstruirea motoarelor uzate sau
parţial distruse, reconstruirea maşinilor uzate
sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, reşaparea
anvelopelor, nituire, protecţie anticorozivă,
sablare, echilibrarea anvelopelor, 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, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), curăţarea geamurilor,
tuningul caroseriilor auto, fără a le schimba
proprietățile acestora, instalare personalizată
a părților exterioare, interioare și mecanice
ale vehiculelor (tuning) fără a le schimba
proprietățile acestora, deodorizarea tapițeriei,
închiriere de încărcătoare de baterii, igienizarea
tapițeriei, vopsirea automobilelor, gresarea
automobilelor, lubrifierea automobilelor,
întreținerea automobilelor, curățarea
automobilelor, șlefuirea automobilelor, finisare
de automobile, reparații de automobile,
repararea tapițeriei autovehiculelor, servicii
de recondiționare automobile, curățare
completă pentru automobile, montare geamuri
pentru autovehicule, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, reparații auto pe
marginea drumului, instalare de accesorii
pentru automobile, tuning pentru caroserii de
automobile fără a afecta proprietățile esențiale,
reparații și întreținere de automobile, servicii
de spălare de autovehicule, servicii de curățare
pentru autovehicule terestre, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile fără
a afecta proprietățile esențiale, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule, servicii
de realimentare cu benzină pentru autovehicule,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile, reparații
sau întreținere de autovehicule cu două roți,
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul de
pasageri, reparații și finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terți, servicii mobile
de schimb de ulei pentru autovehicule prestate
la locația clientului, verificare de automobile
și de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreținere și de reparație, întreținerea și
repararea anvelopelor, echilibrare anvelope,
recanelarea anvelopelor, montarea anvelopelor,
înlocuire de anvelope, echilibrarea (alinierea) de
anvelope, servicii de montare anvelope, rotația și
echilibrarea anvelopelor, montare și reparații de
anvelope de vehicule, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații).

───────
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GHIOBESTI, NR. 15, SAT
GHIOBESTI, COMUNA STOILESTI,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

Distileria Ionescu
CAISATĂ DE GHIOBEȘTI

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

nr. 1004659/16.02.2023, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “CAISATĂ DE GHIOBEȘTI”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 13.03.01

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 07217
(151) 12/10/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, 49201, GERMANIA

(540)

Fuchs Aroma suvenir,
pune gust din Romania.

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane
dulci, mazăre, ragout, hummus (pastă de năut),
pastă de trufe, pateu de ficat, concentrate de
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fiertură (stock), concentrate pentru prepararea
supelor, supe, consommeuri, bulionuri (fierturi),
concentrate de bulion de legume, de carne
şi păsări, cuburi de concentrate, preparate
pentru prepararea de supe, consommeuri şi
bulionuri, fiecare în formă deshidratată, mirepoix
(procesate), lapte de soia, lapte de cocos pentru
gătit, brânză, tofu, gemuri și marmelade de
fructe, tartinabile pentru pâine, alimente produse
în principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente

semipreparate sau mâncăruri gata preparate, de
asemenea, produse alimentare congelate prin
scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii şi
inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
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sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate

din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal.

───────
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(210) M 2022 07219
(151) 12/10/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, 49201, GERMANIA

(540)

Fuchs Aroma suvenir,
condiment din Romania

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane
dulci, mazăre, ragout, hummus (pastă de năut),
pastă de trufe, pateu de ficat, concentrate de

fiertură (stock), concentrate pentru prepararea
supelor, supe, consommeuri, bulionuri (fierturi),
concentrate de bulion de legume, de carne
şi păsări, cuburi de concentrate, preparate
pentru prepararea de supe, consommeuri şi
bulionuri, fiecare în formă deshidratată, mirepoix
(procesate), lapte de soia, lapte de cocos pentru
gătit, brânză, tofu, gemuri și marmelade de
fructe, tartinabile pentru pâine, alimente produse
în principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
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semipreparate sau mâncăruri gata preparate, de
asemenea, produse alimentare congelate prin
scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii şi
inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide

sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
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din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal.

───────

(210) M 2022 07220
(151) 12/10/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, 49201, GERMANIA

(540)

Fuchs Aroma suvenir,
dor de Romania

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane
dulci, mazăre, ragout, hummus (pastă de năut),
pastă de trufe, pateu de ficat, concentrate de
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fiertură (stock), concentrate pentru prepararea
supelor, supe, consommeuri, bulionuri (fierturi),
concentrate de bulion de legume, de carne
şi păsări, cuburi de concentrate, preparate
pentru prepararea de supe, consommeuri şi
bulionuri, fiecare în formă deshidratată, mirepoix
(procesate), lapte de soia, lapte de cocos pentru
gătit, brânză, tofu, gemuri și marmelade de
fructe, tartinabile pentru pâine, alimente produse
în principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente

semipreparate sau mâncăruri gata preparate, de
asemenea, produse alimentare congelate prin
scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii şi
inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide
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sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate

din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal.

───────
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EXPORT SRL, SOS. COLENTINA,
NR. 419, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MACELARIA ZINO
BY ZINO MAHMOUD

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
26.04.02; 03.04.02; 03.04.11; 03.07.03

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu, verde, maro, alb

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

29. Carne si produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi, uleiuri
și grăsimi comestibile, deserturi pe bază de
fructe, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, creme tartinabile pe bază de
alune, jeleu de migdale, pastă de măsline, paste
preparate din fructe cu coajă lemnoasă, unt de
arahide, topping-uri de nuci, tartă umplută cu
fructe, produse tartinabile din fructe, produse
tartinabile pe bază de legume, salate de fructe,
batoane pe bază de nuci și semințe, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, gogoși,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din fructe de mare, omlete,
plăcintă cu carne, salate de legume, salate
preparate, supe, tocane (alimente), deserturi
din iaurt, deserturi pe bază de lapte (budinca),

35. Servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu produse din carne, servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata cu diverse
tipuri de carne.
40. Sacrificare, servicii de taiere halal
(dhabihah).

───────
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brânzeturi, deserturi preparate din produse
lactate (budinca), alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, carne de vită preparată,
carne de vită tăiată și condimentată, friptă
la grătar (bulgogi), carne preparată, cartofi
umpluți, falafel, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab (carne tocată), surimi
(preparat din pasta de peşte), bacon, bratwurst
(cârnaţi), cabanoși pe băț, cabanoși pentru
hotdog, cârnați în aluat, cârnați, carne, cârnați
afumați, cârnați conservați, cârnați cruzi, carne
conservată, carne congelată, carne proaspătă,
carne prăjită, carne de vită, carne de rață, carne
de porc, cărnuri, hamburgeri (carne toccata),
fripturi, înlocuitori de carne, pateuri din carne,
tartinabile, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită, frigărui shish kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab.

(210) M 2022 07253
(151) 12/10/2022
(732) ZINO COMPANY IMPORT



(210) M 2022 07272
(151) 13/10/2022
(732) ARHITECTURAL GLASS DESIGN

S.R.L., SAT ALMĂJ, NR. 75, JUD.
DOLJ, COM. ALMĂJ, 207010,
DOLJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.17; 26.04.16

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#0cd2d1, #a4edea, #0dd0d1), gri (HEX
#646464), alb (HEX #ffffff)

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

19. Sticlă pentru construcții, pvc.
35. Servicii de comerț cu sticlă pentru construcții
și pvc.

───────

(210) M 2022 07326
(151) 14/10/2022
(732) DIANA-BEATRIX OANA, STR.

GODEANU, NR. 26, AP. 10, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BL. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREȘ, 540385, MUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 03.07.01; 26.11.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 07343
(151) 14/10/2022
(732) CĂTĂLINA KAȚER, STRADA

POPA ȘAPCĂ NR. 15, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100057,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Anne K. Joy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cărți electronice.
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule.

───────

(210) M 2022 07380
(151) 17/10/2022
(732) CREART-CENTRUL DE

CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
PIATA ALEXANDRU LAHOVARI
NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FABRICA DE FOLCLOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
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 2022 07381
(151) 17/10/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, DE, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

3D FILTER PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

(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 2022 07384
(151) 17/10/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, DE, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MICRO2

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01

(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.

───────

GRIVITEI, NR. 365, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

REŢEAUA MEDICALĂ
SFÂNTA MARIA

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de îngrijiri medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanţă legate de
servicii medicale, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii medicale de staţiuni
balneare, servicii oferite de clinici medicale,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului,
servicii medicale şi de sănătate, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale, servicii de recuperare a informaţiilor
medicale, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii medicale de staţiune de
tratament, furnizare de informaţii despre servicii
medicale, servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii medicale, şi anume,
fertilizare în vitro, servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul cancerului, servicii medicale pentru
tratamentul cancerului de piele, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
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(210) M 2022 07407
(151) 17/10/2022
(732) BAHTCO INVEST SA, CALEA



consultative privind aparate şi instrumente
medicale, servicii de clinici medicale şi de
sănătate, servicii de informaţii medicale furnizate
pe internet, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice, servicii
de consiliere în materie de probleme medicale,
servicii medicale de şedere de sănătate la
fermă, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, consultanţă şi servicii de
informaţii despre produse medicale, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi pronosticul
cancerului, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici şi spitale, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
şi prelucrarea celulelor umane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi, furnizare de servicii online de
fişe medicale, cu excepţia odontologiei, servicii
de asistenţă şi analize medicale referitoarea la
tratamentul pacienţilor, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale şi
pentru sănătate referitoare la adn, genetică şi
testarea genetică, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor recoltate de
la pacienţi, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienţi, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni, servicii de asistență medicală
pentru oameni, servicii de stomatologie, servicii
de centre de sanatate (ambulatorii), servicii
de case de odihnă, consiliere în materie
de sănătate, fizioterapie, servicii oferite de
sanatorii, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de infirmerie la domiciliu, servicii de informare
și consiliere cu privire la sănătate, servicii
de moașe, servicii de stațiuni balneare pentru
sănătate, servicii de îngrijire medicală pentru
pacienții internați și externi, studii de evaluare
a riscului privind starea de sănătate, tratamente

terapeutice pentru corp, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere genetică, consiliere
privind terapia ocupațională, consiliere și
consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, efectuarea de controale medicale,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, furnizare de
centre de recuperare fizică, furnizare de centre
de îngrijiri de lungă durată, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
despre controale fizice, furnizare de informații
în materie de sănătate prin telefon, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, monitorizarea
pacienților, planificare familială, servicii de bancă
de țesuturi umane, servicii de terapie.

───────

GRIVITEI, NR. 365, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

REŢEAUA MEDICALĂ
SFÂNTA MARIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.09.01; 26.11.12; 26.11.13; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, alb

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

44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de îngrijiri medicale, furnizare de
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(210) M 2022 07409
(151) 17/10/2022
(732) BAHTCO INVEST SA, CALEA



servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanţă legate de
servicii medicale, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii medicale de staţiuni
balneare, servicii oferite de clinici medicale,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului,
servicii medicale şi de sănătate, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale, servicii de recuperare a informaţiilor
medicale, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii medicale de staţiune de
tratament, furnizare de informaţii despre servicii
medicale, servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii medicale, şi anume,
fertilizare în vitro, servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul cancerului, servicii medicale pentru
tratamentul cancerului de piele, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
consultative privind aparate şi instrumente
medicale, servicii de clinici medicale şi de
sănătate, servicii de informaţii medicale furnizate
pe internet, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice, servicii
de consiliere în materie de probleme medicale,
servicii medicale de şedere de sănătate la
fermă, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, consultanţă şi servicii de
informaţii despre produse medicale, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi pronosticul
cancerului, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici şi spitale, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
şi prelucrarea celulelor umane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi, furnizare de servicii online de

fişe medicale, cu excepţia odontologiei, servicii
de asistenţă şi analize medicale referitoarea la
tratamentul pacienţilor, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale şi
pentru sănătate referitoare la adn, genetică şi
testarea genetică, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor recoltate de
la pacienţi, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienţi, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni, servicii de asistență medicală
pentru oameni, servicii de stomatologie, servicii
de centre de sanatate (ambulatorii), servicii
de case de odihnă, consiliere în materie
de sănătate, fizioterapie, servicii oferite de
sanatorii, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de infirmerie la domiciliu, servicii de informare
și consiliere cu privire la sănătate, servicii
de moașe, servicii de stațiuni balneare pentru
sănătate, servicii de îngrijire medicală pentru
pacienții internați și externi, studii de evaluare
a riscului privind starea de sănătate, tratamente
terapeutice pentru corp, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere genetică, consiliere
privind terapia ocupațională, consiliere și
consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, efectuarea de controale medicale,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, furnizare de
centre de recuperare fizică, furnizare de centre
de îngrijiri de lungă durată, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
despre controale fizice, furnizare de informații
în materie de sănătate prin telefon, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, monitorizarea
pacienților, planificare familială, servicii de bancă
de țesuturi umane, servicii de terapie.

───────
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(210) M 2022 07434
(151) 18/10/2022
(732) URBIOLED, STR. TEODOR

CODRESCU NR.6, SC A, ET 1, AP
7, JUD. IAȘI, IASI, 700481, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CIUPAN CORNEL,
STR. MESTECENILOR NR.6, BL.
E9, SC.1, AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400641, CLUJ, ROMANIA

(540)

PREDICTNET

(531) Clasificare Viena:
01.15.24; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#193963, HEX #0494D1), portocaliu

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

9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor.
38. Servicii de telecomunicații

───────

(210) M 2022 07443
(151) 18/10/2022
(732) MAXCELL COM SRL, STR.

ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KAKUSIGA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător
auto, încărcător priză, încărcătoare fără fir,
cablu de date, selfie-stick, accesorii pentru
telefoane (handsfree), suport auto pentru
telefon, acumulatori telefon și tablete, folii pentru
telefoane, baterie.
35. Publicitate, servicii de comerț prin magazine
proprii și online cu echipamente, huse și
accesorii pentru telefoane mobile cum ar fi: huse
și carcase pentru telefoane mobile, acumulatori,
încărcătoare de baterii electrice, ambalaje pentru
piese și accesorii pentru telefoane, respectiv
baterii electrice, folii telefoane, cablu de date,
selfie-stick.

───────

(210) M 2022 07453
(151) 18/10/2022
(732) JEAN DRUGESCU, STR. TRAIAN

GROZAVESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MEN INDUSTRY GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

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

clase:
8. Ciocane (unelte de mână), burghie de mână,
acționate manual, unelte de mână, acționate
manual.
9. Întrerupătoare de circuit, conductoare,
electrice, conectori, electrici, prize electrice.
12. Clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto în caroserie, bare de protecție pentru
vehicule.
17. Substanțe din plastic, semiprelucrate.
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35. Ținerea evidenței contabile/contabilitate,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
întocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.

───────

(210) M 2022 07463
(151) 18/10/2022
(732) ACTIVE MASTER SOLUTION SRL,

STR. PRECIZIE, NR. 1, TRONSON
1, CAM. 1, PARTER, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ROTERM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă, structuri și construcții nemetalice
transportabile, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, piatră, rocă, argilă și
minerale, smoală, gudron, bitum și asfalt, asfalt,
smoala si bitum, lemn și lemn artificial, chit,
pavaje prefabricate, piatră concasată, blindaje,
nu din metal, baghete decorative din lemn,
cherestea brută, cherestea modelată, finisaje
din lemn, jumătăți de lemn îmbinate, lemn,
lemn artificial, lemn de esență moale, lemn
de plută, lemn de santal semiprelucrat, lemn
ecarisat, lemn fasonat, lemn modelat, lemn
pentru bricolaj, lemn semiprelucrat, tipare din
lemn, profile (profiluri) din lemn, plută aglomerată
pentru construcții, plută aglomerată, lemn tăiat,
lemn tratat (lemn împotriva putrezirii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 07473
(151) 18/10/2022
(732) DRIVE SAFE DRS S.R.L., STR.

DOAMNA GHICA NR. 30, BLOC
11 SUD, SCARA 2, ETAJ 8, AP.
61, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

DRIVE SAFE
DRIVING SCHOOL

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

nr. 1004601/16.02.2023, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: “DRIVING SCHOOL”

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 18.01.07; 26.05.04

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

clase:
41. Instruire pentru șoferi, servicii de școli
de șoferi (instruire), instruire pentru șoferi
de vehicule comerciale, formare pentru șoferi
de vehicule comerciale, servicii de pregătire
pentru șoferi în vederea îmbunătățirii aptitudinilor
de șofat, academii (educație), coordonare de
cursuri, cursuri de conducere preventivă, cursuri
de conducere auto privind siguranța rutieră,
formare pentru motocicliști, instruire pentru
șoferi de curse, formare pentru șoferi de
curse, instruire, instruire practică (demonstraţii),
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instruire în materie de siguranță rutieră, instruire
pentru motocicliști, instruire tehnică în materie
de siguranță, instruirea conducătorilor auto,
organizare de cursuri, organizare și coordonare
de cursuri, organizarea de competiţii sportive,
organizarea și desfășurarea de evenimente
sportive, organizarea şi susţinerea de seminarii,
ateliere, conferinţe, servicii oferite de școală
auto, servicii educative în materie de siguranță
rutieră.

───────

(210) M 2022 07474
(151) 18/10/2022
(732) ROMART HOUSE S.R.L., BD.

CAMIL RESSU NR.70, BL. PM 26,
SC.C, ET.7, AP.103, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031672, ROMANIA

(540)

Romart House

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.05.01; 26.05.18

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, magneti, materiale înregistrate.

───────

(210) M 2022 07482
(151) 19/10/2022
(732) SC MARELBO PROD COM SRL,

LOCALITATEA BIVOLARIA, NR.
452, JUDEŢUL SUCEAVA, VICOVU
DE SUS, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

M

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.21; 29.01.02; 29.01.06

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

18. Huse pentru încălțăminte, huse pentru
îmbrăcăminte, pentru voiaj, curele din piele,
genți, poșete, portofele, inclusiv portcarduri,
articole de șelărie din piele, bagaje, umbrele.
25. Articole de încălțăminte, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru copii, încălțăminte pentru bebeluși,
pantofi de ocazie, încălțăminte de stradă,
încălțăminte de sport, mocasini, balerini
(încălțăminte), sandale, ghete, cizme, articole de
îmbrăcăminte, curele (accesorii vestimentare),
talonete pentru ciorapi, protecții pentru degetele
de la picioare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de comenzi online,
publicitate și marketing, servicii de publicitate
și marketing online, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
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sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale.

───────

(210) M 2022 07498
(151) 19/10/2022
(732) V-VEIL-UP PRODUCTION

SRL, STR. PROFESOR ION
ANGELESCU NR. 24A, JUD.
ARGES, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

V-Veil UP2
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, produse/preparate
veterinare, produse igienice pentru medicina,
chiloti igienici, prosoape sanitare, preparate
chimice de uz medical
10. Aparate si instrumente chirurgicale,
aparate si instrumente medicale, echipament
stomatologic, membre artificiale, proteze,
implanturi artificiale.
36. Management financiar, analiză financiară,
formarea de capital, investiție de capital,
investirea fondurilor.

───────

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ,
STR. EROU DUMITRU CHIVU NR.
44C, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SCARA A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, BUCUREȘTI, 040171,
ROMANIA

(540)

dualitae ae Let
your true self out.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.01.18

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

14. Bijuterii, bijuterii fantezie, bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), accesorii pentru
bijuterii, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii pentru cap, gablonțuri
din bronz, ștrasuri, ștrasuri pentru corp, strasuri
pentru confecționat bijuterii.
18. Genti, curele din piele
25. Articole de îmbrăcăminte, curele (accesorii
vestimentare), articole de încălțăminte, articole
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(210) M 2022 07499
(151) 19/10/2022
(732) LAZARIU DRAGOŞ-CIPRIAN



pentru acoperirea capului, accesorii pentru păr
(voaluri).
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 gentilor,
curelelor din piele, articolelor de îmbrăcăminte,
articolelor de încălțăminte, articolelor pentru
acoperirea capului și a produselor bijuterii,
bijuterii fantezie, bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, broșe decorative (bijuterii), insigne
decorative (bijuterii), accesorii pentru bijuterii,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, bijuterii pentru cap, accesorii
pentru bijuterii, bijuterii, inclusiv imitații de
bijuterii și bijuterii din plastic, bijuterii pentru
cap, gablonțuri din bronz, strasuri, strasuri
pentru corp, strasuri pentru confecționat bijuterii
(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 vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine.

───────

(210) M 2022 07512
(151) 19/10/2022
(732) MIRELA VĂLEANU, STR.

CRENGUȚEI, NR. 11, SAT
DOMNEȘTI, JUD. ILFOV, COM.
DOMNEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU, NR. 94, BL. 14
A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011146, ROMANIA

(540)

Madammi

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 17.02.02

(591) Culori revendicate:auriu
(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, bijuterii, bijuterii cloisonné, brăţări
(bijuterii), brățări pentru gleznă, brățări și
ceasuri combinate, inele (bijuterii), inele (bijuterii)
confecționate din metale prețioase, inele de
logodnă, inele cu sigiliu, brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
lanţuri (bijuterii), lanțuri confecționate din metale
prețioase (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
brelocuri, cleme pentru bijuterii, agrafe de argint,
crucifixuri ca bijuterii, cruciulițe (bijuterii), ace
bijuterii pentru pălării, butoni de cămaşă, butoni
de manșetă, cercei, cercei pentru body-piercing,
cercei pentru piercing, bijuterii pentru pălării,
pandantive bijuterii / pandantive pentru bijuterii,
pandantive confecționate din metale prețioase
sau placate cu acestea, furnituri de bijuterii,
portofele de bijuterii, medalioane (bijuterii),
medalioane confecționate din metale prețioase,
verighete, medalii, diademe, tiare, clipsuri
pentru șaluri sub formă de bijuterii, misbaha
(mărgele de rugăciune), coliere (bijuterii), coliere
din metale prețioase, coliere plastron, ace
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pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
față, bijuterii sub formă de mărgele.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, pungi de hârtie sau plastic/
sacoșe de hârtie sau plastic, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
hârtie de împachetat / hârtie de ambalat,
folie din plastic pentru împachetat, plicuri
(papetărie), funde de hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, panglici din hârtie, altele decât articolele
de mercerie sau decoraţiunile pentru păr, hârtie,
manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale), fluturaşi
publicitari, cutii din hârtie sau carton, carton,
steguleţe din hârtie, gravuri, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), cataloage, carduri/ cartele,
calendare, fanioane din hârtie, semne de cărţi,
bannere din hârtie, invitaţii (papetărie), panouri
publicitare din hârtie sau carton, benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, albume,
etichete din hârtie sau carton, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, carnete
de notiţe (papetărie), broşuri, ecusoane cu nume
(articole de birou), publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau carton,
postere, cupoane tipărite, tipărituri (gravuri),
prospecte, benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, plăci cu denumiri de firme din
hârtie sau carton, abţibilduri (papetărie), agende,
reviste (publicaţii periodice), felicitări musicale,
buletine informative, ziare, felicitări (tipărite),
sigilii (ştampile), sigilii cu pecete, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), ştampile (sigilii).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, respectiv: bijuterii,
bijuterii cloisonné, brăţări (bijuterii), brățări
pentru gleznă, brățări și ceasuri combinate,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele de logodnă, inele
cu sigiliu, brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), broşe (bijuterii), lanţuri (bijuterii), lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, brelocuri, cleme
pentru bijuterii, agrafe de argint, crucifixuri ca
bijuterii, cruciulițe (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, butoni de cămaşă, butoni de manșetă,
cercei, cercei pentru body-piercing, cercei pentru
piercing, bijuterii pentru pălării, pandantive
bijuterii / pandantive pentru bijuterii, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, furnituri de bijuterii, portofele
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ornamentale, ace (bijuterii), rozarii / mătănii,
bijuterii pentru pantofi, amulete (bijuterii), insigne
din metale preţioase, statuete din metal preţios,
ace de cravata, agrafe de cravata, opere de artă
din metal preţios, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, cupe comemorative din
metale prețioase, cupe pentru premiere din
metale prețioase, etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, busturi
din metale preţioase, cutii din metale preţioase,
figurine din metale preţioase / statuete din
metale preţioase, statui din metale prețioase
ale icoanelor religioase, lanţuri de ceas,
monede, suvenire din cupru, crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, agate, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, caboşoane, diamante, rubine, safire,
smaralde, marcasite, bijuterii din chihlimbar,
camee (bijuterii), olivine (pietre preţioase) /
peridote, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
turmaline, zirconiu cubic, geme naturale, perle
realizate din ambroid (chihlimbar presat), perle
(bijuterii), pietre preţioase, pietre semipreţioase,
spinel (piatră preţioasă), aliaje din metale
preţioase, aur, în formă brută sau foiţă, lingouri
din metale preţioase, fire de aur (bijuterii),
iridiu, paladiu, fibre din metal preţios (bijuterii) /
fire din metal preţios (bijuterii), fibre din argint
(fire de argint), fire de argint (bijuterii), ruteniu,
rodiu, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, argint, în formă
brută sau foiţă, ceasuri, ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
de mână, ace de ceas, cronografe (ceasuri),
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
ceasuri de comandă (ceasuri de referinţă) /
ceasuri de referinţă, curele de ceas / curele
pentru ceasurile de mână/ cureluşe de ceas, cutii
de bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, cutii de ceasuri,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), casete
de bijuterii, nemetalice, articole de bijuterie cu
pietre ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii cu diamante, bijuterii de damă, bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
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de bijuterii, medalioane (bijuterii), medalioane
confecționate din metale prețioase, verighete,
medalii, diademe, tiare, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, misbaha (mărgele de
rugăciune), coliere (bijuterii), coliere din metale
prețioase, coliere plastron, ace ornamentale,
ace (bijuterii), rozarii / mătănii, bijuterii pentru
pantofi, amulete (bijuterii), insigne din metale
preţioase, statuete din metal preţios, ace de
cravata, agrafe de cravata, opere de artă din
metal preţios, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, cupe comemorative din
metale prețioase, cupe pentru premiere din
metale prețioase, etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, busturi
din metale preţioase, cutii din metale preţioase,
figurine din metale preţioase / statuete din
metale preţioase, statui din metale prețioase
ale icoanelor religioase, lanţuri de ceas,
monede, suvenire din cupru, crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, agate, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, caboşoane, diamante, rubine, safire,
smaralde, marcasite, bijuterii din chihlimbar,
camee (bijuterii), olivine (pietre preţioase) /
peridote, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
turmaline, zirconiu cubic, geme naturale, perle
realizate din ambroid (chihlimbar presat), perle
(bijuterii), pietre preţioase, pietre semipreţioase,
spinel (piatră preţioasă), aliaje din metale
preţioase, aur, în formă brută sau foiţă, lingouri
din metale preţioase, fire de aur (bijuterii), iridiu,
paladiu, fibre din metal preţios (bijuterii) / fire
din metal preţios (bijuterii), fibre din argint (fire
de argint), fire de argint (bijuterii), ruteniu, rodiu,
platină (metal), metale preţioase, în formă brută
sau semiprelucrate, argint, în formă brută sau
foiţă, ceasuri, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri de
mână,  ace  de  ceas,  cronografe  (ceasuri),
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
ceasuri de comandă (ceasuri de referinţă) /
ceasuri de referinţă, curele de ceas / curele
pentru ceasurile de mână/ cureluşe de ceas, cutii
de bijuterii , cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, cutii de ceasuri,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), casete
de bijuterii, nemetalice, articole de bijuterie cu
pietre ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate

din sticlă, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii cu diamante, bijuterii de damă, bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
față, bijuterii sub formă de mărgele, servicii de
vânzare cu amănuntul on line si servicii de
vânzare cu ridicata online referitoare la bijuterii,
bijuterii cloisonné, brăţări (bijuterii), brățări
pentru gleznă, brățări și ceasuri combinate,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele de logodnă, inele
cu sigiliu, brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), broşe (bijuterii), lanţuri (bijuterii), lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, brelocuri, cleme
pentru bijuterii, agrafe de argint, crucifixuri ca
bijuterii, cruciulițe (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, butoni de cămaşă, butoni de manșetă,
cercei, cercei pentru body-piercing, cercei pentru
piercing, bijuterii pentru pălării, pandantive
bijuterii / pandantive pentru bijuterii, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, medalioane (bijuterii), medalioane
confecționate din metale prețioase, verighete,
medalii, diademe, tiare, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, misbaha (mărgele de
rugăciune), coliere (bijuterii), coliere din metale
prețioase, coliere plastron, ace ornamentale,
ace (bijuterii), rozarii / mătănii, bijuterii pentru
pantofi, amulete (bijuterii), insigne din metale
preţioase, statuete din metal preţios, ace de
cravata, agrafe de cravata, opere de artă din
metal preţios, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, cupe comemorative din
metale prețioase, cupe pentru premiere din
metale prețioase, etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, busturi
din metale preţioase, cutii din metale preţioase,
figurine din metale preţioase / statuete din
metale preţioase, statui din metale prețioase
ale icoanelor religioase, lanţuri de ceas,
monede, suvenire din cupru, crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, agate, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, caboşoane, diamante, rubine, safire,
smaralde, marcasite, bijuterii din chihlimbar,
camee (bijuterii), olivine (pietre preţioase) /
peridote, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
turmaline, zirconiu cubic, geme naturale, perle
realizate din ambroid (chihlimbar presat), perle
(bijuterii), pietre preţioase, pietre semipreţioase,
spinel (piatră preţioasă), aliaje din metale
preţioase, aur, în formă brută sau foiţă, lingouri
din metale preţioase, fire de aur (bijuterii), iridiu,
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paladiu, fibre din metal preţios (bijuterii) / fire
din metal preţios (bijuterii), fibre din argint (fire
de argint), fire de argint (bijuterii), ruteniu, rodiu,
platină (metal), metale preţioase, în formă brută
sau semiprelucrate, argint, în formă brută sau
foiţă, ceasuri, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri de
mână,  ace  de  ceas,  cronografe  (ceasuri),
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
ceasuri de comandă (ceasuri de referinţă) /
ceasuri de referinţă, curele de ceas / curele
pentru ceasurile de mână/ cureluşe de ceas, cutii
de bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, cutii de ceasuri,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), casete
de bijuterii, nemetalice, articole de bijuterie cu
pietre ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii cu diamante, bijuterii de damă, bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
față, bijuterii sub formă de mărgele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
bijuterii cloisonné, brăţări (bijuterii), brățări
pentru gleznă, brățări și ceasuri combinate,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele de logodnă, inele
cu sigiliu, brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), broşe (bijuterii), lanţuri (bijuterii), lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, brelocuri, cleme
pentru bijuterii, agrafe de argint, crucifixuri ca
bijuterii, cruciulițe (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, butoni de cămaşă, butoni de manșetă,
cercei, cercei pentru body-piercing, cercei pentru
piercing, bijuterii pentru pălării, pandantive
bijuterii / pandantive pentru bijuterii, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, medalioane (bijuterii), medalioane
confecționate din metale prețioase, verighete,
medalii, diademe, tiare, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, misbaha (mărgele de
rugăciune), coliere (bijuterii), coliere din metale
prețioase, coliere plastron, ace ornamentale,
ace (bijuterii), rozarii / mătănii, bijuterii pentru
pantofi, amulete (bijuterii), insigne din metale

preţioase, statuete din metal preţios, ace de
cravata, agrafe de cravata, opere de artă din
metal preţios, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, cupe comemorative din
metale prețioase, cupe pentru premiere din
metale prețioase, etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, busturi
din metale preţioase, cutii din metale preţioase,
figurine din metale preţioase / statuete din
metale preţioase, statui din metale prețioase
ale icoanelor religioase, lanţuri de ceas,
monede, suvenire din cupru, crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, agate, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, caboşoane, diamante, rubine, safire,
smaralde, marcasite, bijuterii din chihlimbar,
camee (bijuterii), olivine (pietre preţioase) /
peridote, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
turmaline, zirconiu cubic, geme naturale, perle
realizate din ambroid (chihlimbar presat), perle
(bijuterii), pietre preţioase, pietre semipreţioase,
spinel (piatră preţioasă), aliaje din metale
preţioase, aur, în formă brută sau foiţă, lingouri
din metale preţioase, fire de aur (bijuterii), iridiu,
paladiu, fibre din metal preţios (bijuterii) / fire
din metal preţios (bijuterii), fibre din argint (fire
de argint), fire de argint (bijuterii), ruteniu, rodiu,
platină (metal), metale preţioase, în formă brută
sau semiprelucrate, argint, în formă brută sau
foiţă, ceasuri, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri de
mână, ace de ceas, cronografe (ceasuri),
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
ceasuri de comandă (ceasuri de referinţă) /
ceasuri de referinţă, curele de ceas / curele
pentru ceasurile de mână/ cureluşe de ceas, cutii
de bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, cutii de ceasuri,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), casete
de bijuterii, nemetalice, articole de bijuterie cu
pietre ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii cu diamante, bijuterii de damă, bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
față, bijuterii sub formă de mărgele, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
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din metale preţioase, fire de aur (bijuterii), iridiu,
paladiu, fibre din metal preţios (bijuterii) / fire
din metal preţios (bijuterii), fibre din argint (fire
de argint), fire de argint (bijuterii), ruteniu, rodiu,
platină (metal), metale preţioase, în formă brută
sau semiprelucrate, argint, în formă brută sau
foiţă, ceasuri, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri de
mână,  ace  de  ceas,  cronografe  (ceasuri),
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
ceasuri de comandă (ceasuri de referinţă) /
ceasuri de referinţă, curele de ceas / curele
pentru ceasurile de mână/ cureluşe de ceas, cutii
de bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, cutii de ceasuri,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), casete
de bijuterii, nemetalice, articole de bijuterie cu
pietre ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii cu diamante, bijuterii de damă, bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru
față, bijuterii sub formă de mărgele, servicii de
vânzare cu amănuntul on line si servicii de
vânzare cu ridicata online referitoare la bijuterii,
bijuterii cloisonné, brăţări (bijuterii), brățări
pentru gleznă, brățări și ceasuri combinate,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele de logodnă, inele
cu sigiliu, brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), broşe (bijuterii), lanţuri (bijuterii), lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, brelocuri, cleme
pentru bijuterii, agrafe de argint, crucifixuri ca
bijuterii, cruciulițe (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, butoni de cămaşă, butoni de manșetă,
cercei, cercei pentru body-piercing, cercei pentru
piercing, bijuterii pentru pălării, pandantive
bijuterii / pandantive pentru bijuterii, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, medalioane (bijuterii), medalioane
confecționate din metale prețioase, verighete,
medalii, diademe, tiare, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, misbaha (mărgele de
rugăciune), coliere (bijuterii), coliere din metale
prețioase, coliere plastron, ace ornamentale,

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 de publicitate,
marketing si promovare, referitoare la bijuterii,
bijuterii cloisonné, brăţări (bijuterii), brățări
pentru gleznă, brățări și ceasuri combinate,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele de logodnă, inele
cu sigiliu, brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), broşe (bijuterii), lanţuri (bijuterii), lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, brelocuri, cleme
pentru bijuterii, agrafe de argint, crucifixuri ca
bijuterii, cruciulițe (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, butoni de cămaşă, butoni de manșetă,
cercei, cercei pentru body-piercing, cercei pentru
piercing, bijuterii pentru pălării, pandantive
bijuterii / pandantive pentru bijuterii, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, medalioane (bijuterii), medalioane
confecționate din metale prețioase, verighete,
medalii, diademe, tiare, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, misbaha (mărgele de
rugăciune), coliere (bijuterii), coliere din metale
prețioase, coliere plastron, ace ornamentale,
ace (bijuterii), rozarii / mătănii, bijuterii pentru
pantofi, amulete (bijuterii), insigne din metale
preţioase, statuete din metal preţios, ace de
cravata, agrafe de cravata, opere de artă din
metal preţios, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, cupe comemorative din
metale prețioase, cupe pentru premiere din
metale prețioase, etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, busturi
din metale preţioase, cutii din metale preţioase,
figurine din metale preţioase / statuete din
metale preţioase, statui din metale prețioase
ale icoanelor religioase, lanţuri de ceas,
monede, suvenire din cupru, crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, agate, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, caboşoane, diamante, rubine, safire,
smaralde, marcasite, bijuterii din chihlimbar,
camee (bijuterii), olivine (pietre preţioase) /
peridote, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
turmaline, zirconiu cubic, geme naturale, perle
realizate din ambroid (chihlimbar presat), perle
(bijuterii), pietre preţioase, pietre semipreţioase,
spinel (piatră preţioasă), aliaje din metale
preţioase, aur, în formă brută sau foiţă, lingouri
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ace (bijuterii), rozarii / mătănii, bijuterii pentru
pantofi, amulete (bijuterii), insigne din metale
preţioase, statuete din metal preţios, ace de
cravata, agrafe de cravata, opere de artă din
metal preţios, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, cupe comemorative din
metale prețioase, cupe pentru premiere din
metale prețioase, etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, busturi
din metale preţioase, cutii din metale preţioase,
figurine din metale preţioase / statuete din
metale preţioase, statui din metale prețioase
ale icoanelor religioase, lanţuri de ceas,
monede, suvenire din cupru, crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, agate, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, caboşoane, diamante, rubine, safire,
smaralde, marcasite, bijuterii din chihlimbar,
camee (bijuterii), olivine (pietre preţioase) /
peridote, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
turmaline, zirconiu cubic, geme naturale, perle
realizate din ambroid (chihlimbar presat), perle
(bijuterii), pietre preţioase, pietre semipreţioase,
spinel (piatră preţioasă), aliaje din metale
preţioase, aur, în formă brută sau foiţă, lingouri
din metale preţioase, fire de aur (bijuterii), iridiu,
paladiu, fibre din metal preţios (bijuterii) / fire
din metal preţios (bijuterii), fibre din argint (fire
de argint), fire de argint (bijuterii), ruteniu, rodiu,
platină (metal), metale preţioase, în formă brută
sau semiprelucrate, argint, în formă brută sau
foiţă, ceasuri, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri de
mână,  ace  de  ceas,  cronografe  (ceasuri),
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
ceasuri de comandă (ceasuri de referinţă) /
ceasuri de referinţă, curele de ceas / curele
pentru ceasurile de mână/ cureluşe de ceas, cutii
de bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri,
cutii de prezentare pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, cutii de ceasuri,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), casete
de bijuterii, nemetalice, articole de bijuterie cu
pietre ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii cu diamante, bijuterii de damă, bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
prețioase placate, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii pentru

față, bijuterii sub formă de mărgele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
bijuterii cloisonné, brăţări (bijuterii), brățări
pentru gleznă, brățări și ceasuri combinate,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele de logodnă, inele
cu sigiliu, brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), broşe (bijuterii), lanţuri (bijuterii), lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, brelocuri, cleme
pentru bijuterii, agrafe de argint, crucifixuri ca
bijuterii, cruciulițe (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, butoni de cămaşă, butoni de manșetă,
cercei, cercei pentru body-piercing, cercei pentru
piercing, bijuterii pentru pălării, pandantive
bijuterii / pandantive pentru bijuterii, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, medalioane (bijuterii), medalioane
confecționate din metale prețioase, verighete,
medalii, diademe, tiare, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, misbaha (mărgele de
rugăciune), coliere (bijuterii), coliere din metale
prețioase, coliere plastron, ace ornamentale,
ace (bijuterii), rozarii / mătănii, bijuterii pentru
pantofi, amulete (bijuterii), insigne din metale
preţioase, statuete din metal preţios, ace de
cravata, agrafe de cravata, opere de artă din
metal preţios, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, cupe comemorative din
metale prețioase, cupe pentru premiere din
metale prețioase, etichete din metal prețios
pentru haine, aplicabile prin coasere, busturi
din metale preţioase, cutii din metale preţioase,
figurine din metale preţioase / statuete din
metale preţioase, statui din metale prețioase
ale icoanelor religioase, lanţuri de ceas,
monede, suvenire din cupru, crucifixuri din
metale preţioase, altele decât bijuteriile, bijuterii
din fildeş, agate, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, caboşoane, diamante, rubine, safire,
smaralde, marcasite, bijuterii din chihlimbar,
camee (bijuterii), olivine (pietre preţioase) /
peridote, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
turmaline, zirconiu cubic, geme naturale, perle
realizate din ambroid (chihlimbar presat), perle
(bijuterii), pietre preţioase, pietre semipreţioase,
spinel (piatră preţioasă), aliaje din metale
preţioase, aur, în formă brută sau foiţă, lingouri
din metale preţioase, fire de aur (bijuterii), iridiu,
paladiu, fibre din metal preţios (bijuterii) / fire
din metal preţios (bijuterii), fibre din argint (fire
de argint), fire de argint (bijuterii), ruteniu, rodiu,
platină (metal), metale preţioase, în formă brută
sau semiprelucrate, argint, în formă brută sau
foiţă, ceasuri, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea, ceasuri de



spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, publicarea de texte publicitare, servicii
de intermediere comercială, publicitate radio,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, servicii de telemarketing,
producerea de programe de teleshopping,
publicitate prin televiziune, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, promovarea produse.lor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri.
40. Servicii de fabricare la comanda de bijuterii,
insigne, cupe, medalii din metale pretioase si
semipretioase sau placate cu metale pretioase
cu montura de pietre pretioase, semipretioase
sau imitatii, servicii de personalizare bijuterii,
insigne, cupe, medalii din metale pretioase si
semipretioase sau placate cu metale pretioase,
gravare, poleire, placare și turnare de bijuterii.

───────

(210) M 2022 07529
(151) 20/10/2022
(732) FIRST CARE UNDA S.R.L., STR.

13 DECEMBRIE, BL. 17A, AP.
13, JUD. BRAȘOV, FĂGĂRAȘ,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

FIRST CARE UNDA
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mână, ace de ceas, cronografe (ceasuri),
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
ceasuri de comandă (ceasuri de referinţă) /
ceasuri de referinţă, curele de ceas / curele
pentru ceasurile de mână/ cureluşe de ceas,
cutii de bijuterii, cutii de prezentare pentru
ceasuri, cutii de prezentare pentru bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
cutii de ceasuri, cutii de ceas (componente
ale ceasurilor), casete de bijuterii, nemetalice,
articole de bijuterie cu pietre ornamentale,
articole de bijuterie cu pietre prețioase, articole
de bijuterie placate cu metale prețioase, articole
de bijuterie realizate din metale prețioase,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii)
pentru uz personal, bijuterii confecționate
din perle de cultură, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din bronz, bijuterii confecționate din sticlă,
bijuterii confecționate din cristal, bijuterii cu
diamante, bijuterii de damă, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din metale prețioase
placate, bijuterii din platină, bijuterii emailate,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru față, bijuterii
sub formă de mărgele, servicii de comenzi online
in legatura cu bijuterii, administrare în materie de
activități de marketing, asistență privind comerţul
produselor, în cadrul unui contract de franciză
cu privire la bijuterii, ceasuri si ambalaje pentru
acestea, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, servicii de agenţii de import și export,
publicitate, publicitate prin poştă, publicitate
directă prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
distribuirea de eşantioane, licitare, postarea
de afişe publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, o ferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comerţ online cu amănuntul
online pentru filmele şi muzica descărcabilă
şi preînregistrată, 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 în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de



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

39. Salvare de persoane (transport), servicii de
ambulanță (transport), transportul pasagerilor
cu ambulanța, servicii de transport rutier
pentru persoane, servicii de transport pentru
persoanele rănite, servicii de transport pentru
persoanele cu handicap, transport în taxi pentru
persoanele aflate în scaun cu rotile, servicii de
binefacere, și anume furnizarea de transport
pentru persoane în vârstă și persoane cu
handicap, prestare de servicii de transport pentru
persoanele în vârstă sau cu handicap (servicii
caritabile), servicii de transport pentru asistente
medicale.

───────

(210) M 2022 07530
(151) 20/10/2022
(732) ELLITISTE AGENCY S.R.L., B-

DUL CETĂȚII NR. 56, BL. 8, SC. B,
AP. 11, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300653, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

călător spre fericire
AGENȚIE DE TURISM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.20; 06.01.04;
18.05.01; 18.05.03

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

39. Servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
servicii de turism privind organizarea calatoriilor,
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.

───────

(210) M 2022 07551
(151) 20/10/2022
(732) BE INSPIRED CHANNEL S.R.L.,

STR. ROMANA NR. 16, PARTER,
C1, BIROUL 1, JUD. CONSTANȚA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VOGGA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

20. Mobilă şi mobilier, mobilier și mobilă
fabricate din fibră de carbon, mobilier și mobilă
fabricate în totalitate sau parțial din metal,
mobilier și mobilă fabricate în totalitate sau
parțial din metale prețioase, oglinzi, rame
pentru tablouri, containere nemetalice, os,
corn, fanoane de balenă sau sidef brute sau
semiprelucrate, cochilii de scoici, spumă de
mare, chihlimbar, mese, dulapuri, mobilier pentru
ambarcațiuni, obiecte de artă și ornamente și
obiecte decorative, din materiale precum lemn,
ceară, ipsos sau plastic.
35. Servicii de management, date referitoare
la afaceri, organizarea de campanii publicitare,
distribuirea de materiale și broșuri publicitare,
publicitate a produselor pentru amenajarea
și finisarea interioarelor, gestiunea afacerilor
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comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, prospecţiune,
cercetare şi analiză de piaţă, intermediere
comercial-profesională la cumpărarea și
vânzarea, importul și exportul precum și servicii
de vânzare cu ridicata și amănuntul de aparate,
echipamente, accesorii, elemente, instalații și
articole de iluminat, lămpi de iluminat, dispozitive
de iluminat pentru interior și exterior, obiecte
de iluminare, mobilier, oglinzi, rame, mobilier
de grădină, scaune, mese, birouri, canapele,
dulapuri, servante, măsuțe de salon, lavabouri,
perne decorative și lucrări de artă, promovarea
vânzărilor, închiriere de spaţiu publicitar pe
site-uri web, organizarea de evenimente în
scopuri publicitare şi/sau comerciale, servicii de
comerț cu amănuntul referitoare la mobilier și
mobilă, mobilier și mobilă fabricate din fibră de
carbon, mobilier și mobilă fabricate în totalitate
sau parțial din metal, servicii de comerț cu
amănuntul referitor la mobilier și mobilă fabricate
în totalitate sau parțial din metale prețioase,
oglinzi, rame, recipiente, nu din metal, pentru
depozitare sau transport, os, corn, fanoane
de balenă sau sidef, scoică, spumă de mare,
chihlimbar, brute sau semiprelucrate, mese,
dulapuri, mobilier pentru ambarcațiuni, obiecte
de artă și ornamente și obiecte decorative,
din materiale precum lemn, ceară, ipsos sau
plastic, părți componente și accesorii pentru
toate produsele menționate anterior, consultanţă
şi informaţii privind serviciile menţionate anterior,
serviciile menționate anterior, furnizate de
asemenea prin intermediul reţelelor electronice,
precum internetul.
42. Servicii de proiectare, proiectare de mobila
si tapițerii, mobilier și mobilă fabricate din
fibră de carbon, mobilier și mobilă fabricate în
totalitate sau parțial din metal, mobilier și mobilă
fabricate în totalitate sau parțial din metale
prețioase, servicii de design (creație) de mobilier,
oglinzi, rame, recipiente, nu din metal, pentru
depozitare sau transport, os, corn, fanoane de
balenă, sidef, placă de țestoasă, spumă de
mare, chihlimbar, brute sau semi-prelucrate,
mese, dulapuri, servicii de design (creație) de
mobilier pentru ambarcațiuni, obiecte de artă și
ornamente și obiecte decorative, fabricate din
materiale precum lemn, ceară, ipsos sau plastic,
piese, racorduri şi accesorii pentru toate bunurile
menţionate anterior.

───────

(210) M 2022 07585
(151) 21/10/2022
(732) IGSAŞ-ISTANBUL GUBRE

SANAYII A.Ş., GUNEY MAH.
PETROL CAD. NR. 27, KORFEZ,
KOCAELI, 41780, TURCIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON
PETERSEN – CONSILIERE ÎN P.I.
S.R.L., STR. BARBU VĂCĂRESCU,
NR. 201, CLĂDIREA
GLOBALWORTH TOWER, ET.
18, BIROU 18-02, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

IGSAŞ

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.04.16; 26.01.03; 05.03.14

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

clase:
1. Acizi, aditivi, produse chimice pentru
fungicide / aditivi chimici pentru fungicide,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru carburanți / aditivi chimici
pentru carburanți, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, alcool, albumină
(brută, animală sau vegetală), aldehidet, metale
alcalino-pământoase, alaun, acetat de aluminiul
alaun de aluminiu, clorură de aluminiu, hidrați
de aluminiu, iodură de aluminiu, silicați de
aluminiu, albumină animală (materie primă),
cărbune animal, preparate pe bază de
cărbune animal, bălegar de origine animală,
acid antranilic, preparate anti-germinare pentru
legume, preparate bacteriere, altele decât
cele de uz medical sau veterinar, săruri de
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calciu, cianamidă de calciu (îngrășământ), acid
carbonic, aldehidă de amoniu, nitrat de amoniu,
săruri de amoniu, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate chimice pentru prevenirea bolilor
specifice viței de vie, preparate chimice pentru
protecția împotriva mucegaiului, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, substanțe chimice
pentru conservarea alimentelor, produse chimice
pentru uz în silvicultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
compost, exfolianți, pământ de diatomee
(diatomit), rășini epoxidice, neprelucrate,
enzime pentru industria alimentară, acizi
grași, îngrășăminte, preparate îngrășăminte,
compoziții pentru fabricarea de ceramică
tehnică, materiale de filtrare a substanțelor
vegetale, fertilizatori pentru hrana peștilor, făină
pentru scopuri industriale, gene de semințe
pentru producția agricolă, gips pentru utilizare
ca îngrășământ, humus, produse chimice
pentru horticultura, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor,
acid clorhidric, acid fluorhidric, acid iodic, iod
pentru scopuri chimice, iod pentru scopuri
industriale, săruri iodate, lactoză pentru scopuri
industriale, negru de fum pentru scopuri
industriale, hârtie nitrată, nitrați, acid azotic,
nitrogen, îngrășăminte azotate, protoxid de
azot, digestat organic (îngrășământ), turbă
(îngrășământ), acid persulfic, fenol pentru
scopuri industriale, fosfați (îngrășăminte), acid
fosforic, acid picric, preparate de reglare a
creșterii plantelor, extracte din plante pentru
fabricarea alimentelor, extracte din plante pentru
industria alimentară, extracte din plante pentru
fabricarea produselor farmaceutice, potasiu,
pământ de flori, proteine pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru utilizare în fabricare, proteine pentru
industria alimentară, pământuri rare, săruri
(îngrășăminte), alge marine (îngrășăminte),
nitrat (azotat) de argint, zgură (îngrășăminte),
carbonat de sodiu, sodiu, preparate pentru
ameliorarea solului, pământ pentru culturi,
sulfați, sulfuri.
35. Publicitate, gestionarea, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri, și anume: acizi, aditivi,
produse chimice pentru fungicide / aditivi chimici
pentru fungicide, aditivi, produse chimice pentru
insecticide / aditivi chimici pentru insecticide,
aditivi, produse chimice pentru carburanți /
aditivi chimici pentru carburanți, produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,

erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
alcool, albumină (brută, animală sau vegetală),
aldehide, metale alcalino-pământoase, alaun,
acetat de aluminiu, alaun de aluminiu, clorură de
aluminiu, hidrați de aluminiu, iodură de aluminiu,
silicați de aluminiu, albumină animală (materie
primă), cărbune animal, preparate pe bază de
cărbune animal, bălegar de origine animală,
acid antranilic, preparate anti-germinare pentru
legume, preparate bacteriere, altele decât
cele de uz medical sau veterinar, săruri de
calciu , cianamidă de calciu (îngrășământ), acid
carbonic, aldehidă de amoniu, nitrat de amoniu,
săruri de amoniu, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate chimice pentru prevenirea bolilor
specifice viței de vie, preparate chimice pentru
protecția împotriva mucegaiului, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, substanțe chimice
pentru conservarea alimentelor, produse chimice
pentru uz în silvicultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
compost, exfolianți, pământ de diatomee
(diatomit), rășini epoxidice, neprelucrate,
enzime pentru industria alimentară, acizi
grași, îngrășăminte, preparate îngrășăminte,
compoziții pentru fabricarea de ceramică
tehnică, materiale de filtrare a substanțelor
vegetale, fertilizatori pentru hrana peștilor, făină
pentru scopuri industriale, gene de semințe
pentru producția agricolă, gips pentru utilizare
ca îngrășământ, humus, produse chimice
pentru horticultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor,
hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor,
acid clorhidric, acid fluorhidric, acid iodic, iod
pentru scopuri chimice, iod pentru scopuri
industriale, săruri iodate, lactoză pentru scopuri
industriale, negru de fum pentru scopuri
industriale, hârtie nitrată, nitrați, acid azotic,
nitrogen, îngrășăminte azotate, protoxid de
azot, digestat organic (îngrășământ), turbă
(îngrășământ), acid persulfic, fenol pentru
scopuri industriale, fosfați (îngrășăminte), acid
fosforic, acid picric, preparate de reglare a
creșterii plantelor, extracte din plante pentru
fabricarea alimentelor, extracte din plante pentru
industria alimentară, extracte din plante pentru
fabricarea produselor farmaceutice, potasiu,
pământ de flori, proteine pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru utilizare în fabricare, proteine pentru
industria alimentară, pământuri rare, săruri
(îngrășăminte), alge marine (îngrășăminte),
nitrat (azotat) de argint, zgură (îngrășăminte),
carbonat de sodiu, sodiu, preparate pentru
ameliorarea solului, pământ pentru culture,
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sulfați, sulfuri (exceptând transportul lor),
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 sau al emisiunilor de tip teleshopping.
44. Dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
creșterea animalelor, servicii de inseminare
artificială, consultanta in domeniul viticultuii,
cultivarea plantelor, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură, servicii de
viticultura, distrugerea buruienilor, închirierea de
echipamente pentru ferme, aranjamente florale,
grădinărit, horticultură, proiectare peisagistică,
grădinărit peisagistic, servicii de arhitectură
peisageră, îngrijirea gazonului, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de pepinieră,
furnizare de dotări pentru grădini comunitare,
toaletarea copacilor, servicii de reîmpădurire,
închiriere de ustensile de grădină, plantare de
copaci.

───────

(210) M 2022 07596
(151) 21/10/2022
(732) RAMONA-FLORA UNGURAŞ,

INT. ION CIOPLEANU NR. 8, ET. 6,
APT. 41, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.01.18; 26.04.02; 26.04.18; 09.09.01;
09.09.11

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, organizare de festivaluri, organizare

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023

Urban Hub 
DIN DRAG DE BUCUREŞTI



de gale, organizare de petreceri, organizare
de spectacole, planificarea de petreceri,
planificarea de spectacole, producţie de
spectacole.

───────

(210) M 2022 07605
(151) 21/10/2022
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

JIDVEI VIN DIFUZAT
(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
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, altele decât uleiurile esențiale,
esenţe alcoolice din arealul Jidvei altele decât
uleiurile esențiale.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.

───────

(210) M 2022 07618
(151) 24/10/2022
(732) DENTIST STUDIO PRO S.R.L.,

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989, NR. 75, AP. 1B, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400124, CLUJ,
ROMANIA

(540)

THE DENTIST just smile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#65c9d6, #6fc5db), negru (HEX
#000000), alb (HEX #ffffff)

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice
───────

(210) M 2022 07630
(151) 24/10/2022
(732) TUDOR GHIMPETEANU, STR.

GHEORGHE CUTUI, NR. 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MACROBLANK
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.01.12

(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.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.

───────

(210) M 2022 07641
(151) 24/10/2022
(732) REGAL FERMIERUL S.R.L., STR.

STEFAN CEL MARE, NR. 504 A,
CONSTRUCTIA 1, SAT MATCA,
JUDET GALATI, COMUNA MATCA,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

PP PERITA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.03

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

clase:
17. Foi din polietilenă extrudată pentru
construcția de sere, plastic semiprelucrat sub
formă de folie, materiale și articole izolante
și opritoare, polietilenă pentru acoperirea
semințelor, polietilenă pentru acoperirea
plantelor, polietilenă pentru acoperirea solului,
articole și materiale pentru izolare termică, folii
izolante, folii de polietilenă pentru izolare, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii de materiale plastice
pentru uz agricol, folii de plastic biodegradabile
de uz agricol, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), folii de polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetare, folii
din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii de polietilenă pentru
așezare pe sol pentru suprimarea buruienilor,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polietilenă
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(altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat), folii din polipropilenă, altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat, folie mulcire,
folie tip agril, folie microporoasa.

───────

(210) M 2022 07758
(151) 17/11/2022
(732) SC REFRESH DENT SRL, STR.

ROMULUS VUIA, NR. 171, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Refresh dent smile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.19;
02.09.10

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

44. Servicii de stomatologie, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistență medicală, servicii
de consiliere medicală, servicii de radiografie,
servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de ortodonție, servicii de stomatologie
estetică, servicii de imagistică cu raze x
de uz medical, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, servicii de tratament medical, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, servicii medicale de igienă orală.

───────

(210) M 2022 07782
(151) 28/10/2022
(732) FLORIN COSTEA, STR.

PANSELEI, NR. 391, JUDETUL
CONSTANTA, VIISOARA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FIZIOVITALIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice
(uleiuri esentiale), preparate pentru curățare și
odorizante.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2022 07825
(151) 14/11/2022
(732) PANSIPROD DISTRIBUTIE

SRL, STR. BĂICULESTI NR.1,
SPATIUL NR.5, CLADIREA
ADMINISTRATIVA, ETAJ.2,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

STAY UP MAX
SIMPLY POWER!

(531) Clasificare Viena:
08.05.15; 27.05.01; 26.05.04; 29.01.12

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

clase:

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



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.
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, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate,
dispozitive şi articole pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2022 07829
(151) 08/11/2022
(732) BĂDIN-SISTEM SRL, INTR.

MARTIR SLOBODANCA
EWINGER, NR. 6, SC:A, ET:3,
AP:8, JUDET TIMIS, TIMISOARA,
300721, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDET ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 26.04.05; 29.01.01; 29.01.06

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

clase:
11. Dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, abajururi, suporturi de abajururi,
abajururi de sticlă pentru lămpi, abajururi opace
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi de masă,
abajururi pentru surse de lumină, accesorii
de contragreutate pentru lămpi suspendate,
accesorii de iluminat pentru exterior, accesorii de
sisteme de iluminare cu fibră optică, accesorii
electrice de iluminat, accesorii pentru aplice
de perete (altele decât comutatoare), accesorii
pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, 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 cu leduri pentru uscarea
unghiilor, 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, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de
lămpi, becuri fluorescente, becuri fluorescente
compacte (bfc), 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, componente pentru becuri cu lumină
incandescentă, corpuri hid (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural cu
halogen, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus, corpuri de iluminat
cu led, corpuri de iluminat cu halogen,
corpuri de iluminat de siguranță, corpuri de
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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 exterior, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru
interior, corpuri de iluminat scenic cu halogen,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, corpuri hid (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul scenic, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare
de iluminat sub formă de piese pentru
instalațiile de iluminat, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, dispozitive de luminat
pentru vitrine, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dulii pentru lămpi electrice, ecrane de
direcționare a luminii, ecrane pentru controlul
luminii, electrozi de cărbune pentru lămpi cu
arc, felinare, felinare cu lumânări, filamente
de magneziu (iluminat), filamente pentru lămpi
electrice, filtre colorate pentru aparate de
iluminat, filtre pentru aparate de iluminat, filtre
pentru iluminarea scenei, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande de
lumini colorate, ghirlande electrice luminoase,
ghirlande luminoase, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, globuri cu oglinzi (accesorii
de iluminat), globuri de lămpi, globuri disco cu
lumini, iluminare decorativă pe gaz, iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), iluminat
cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, 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 pentru exterior, instalații de iluminat
pentru filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru

piscine, instalații luminoase, instalații luminoase
de crăciun (altele decât lumânări), instalații
luminoase pentru pomul de crăciun, instalații
pentru iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, lampadare, lămpi alimentate
cu energie solară, lămpi cu led, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, 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 mercur, lămpi
cu neon pentru iluminat, lămpi cu picior, lămpi
cu ulei, lămpi cu vid, lămpi de acvariu, lămpi
de birou, lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat), lămpi de căutare portabile, lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi de
iluminat, lămpi de iluminat pentru acvarii, lămpi
de iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat
pentru proiectoare, lămpi de laborator, lămpi
de lectură pentru autovehicule, lămpi de masă,
lămpi de ondulat, lămpi de plafon suspendate,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu leduri,
lămpi de siguranță pentru utilizare în subteran,
lămpi de unghii, lămpi de încălzire pentru
broaște țestoase, lămpi din hârtie portabile
(chochin), lămpi din hârtie verticale (andon),
lămpi din sticlă, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, 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 fluorescente cu lumină ultravioletă de
intensitate scăzută, lămpi frontale pentru pescuit
nocturn, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru
creșterea plantelor, lămpi pentru cărți, lămpi
pentru inspecție, lămpi pentru instalații electrice,
lămpi pentru lavabouri, lămpi pentru mineri,
lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lampioane japoneze din hârtie,
lanterne confecționate din ceramică, lanterne
cu dispozitive electrice reîncărcabile, lanterne
cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel, lanterne
de iluminat, lanterne pentru cap, lanterne
pentru căști, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru scufundări, lanterne pentru încheietura
mâinii, lanterne reîncărcabile, lanterne solare,
lanterne tip pointer, lanterne în formă de
stilou, leduri ambientale, lămpi uv cu halogen
pentru vapori de metale, lămpi portabile (pentru
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luminat), lămpi reflectoare, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi stroboscopice (efecte de
lumini), lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, luminatoare led, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
ambientale, lumini de accentuare pentru interior,
lumini de citit harta, lumini de control, lumini
de interior pentru frigidere, lumini de siguranță
care încorporează un senzor activat de căldură,
lumini de siguranță ce încorporeaza un senzor
activat de mișcare, lumini de siguranță ce
încorporează un senzor activat la raze infraroșii,
lumini de studio, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, lumini pentru citit, lumini pentru montarea
șinelor, lumini stroboscopice (decorative),
lumânări cu led-uri, lumânări electrice, lumânări
electrice acționate cu baterii, lumânări electrice
parfumate, lumânări fără flacără, lumânări fără
flacără cu diode electroluminescente (leduri),
lumini stroboscopice (efecte de lumini), lustre,
mangaluri, mașini cu lumini led, momeli
luminoase pentru pești, numere luminoase
pentru case, obiecte de iluminat cu flanșă,
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente care
atârnă pentru candelabre, ornamente pentru
iluminat (accesorii), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere, plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare arhitecturale montate
la sol, proiectoare de iluminat, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de lumină, proiectoare
de înaltă intensitate, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare de scenă, reflectoare manuale,
reflectoare pentru biciclete, reflectoare pentru
controlul luminilor, reflectoare pentru corpuri
de iluminat la scară mare, reflectoare pentru
devierea luminii, reflectoare utilizate în filmări,
seturi de iluminare decorative, seturi decorative
de iluminat pe gaz, sisteme de iluminat de
siguranță acționate prin celule fotoelectrice,
sisteme de iluminat de urgență, sisteme electrice
de iluminare suspendate pe șină, socluri pentru
lămpi, spoturi pentru iluminatul casnic, spoturi
pentru mobilier, sticle de lampă, sticle pentru
lămpi cu ulei, structuri de iluminat, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, suporturi
pentru lămpi, suporturi pentru lămpi neelectrice,
surse de lumină (altele decât cele de uz
fotografic sau medical), surse de lumină cu
spectru complet, șine pentru iluminat (aparate
de iluminat), șine suspendate (nu electrice)
pentru corpuri electrice de iluminat, surse
de lumină luminescente, surse de lumină

prin electroluminiscență, torțe de semnalizare,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata, respectiv servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produsele din
clasa 11, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, 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, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru terți.

───────

(210) M 2022 07874
(151) 01/11/2022
(732) ASOCIATIA TERAPEUTICA

DE INTERVENTIE,
PSIHOTERAPIE INDIVIDUALA
SI COMPORTAMENTALA -
A.T.I.P.I.C., STR. CERNAUTI,
NR 13, BL A10, SC 1, AP 48,
BUCURESTI, 022183, ROMANIA

(540)

Clinica ATIPIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație.
44. Servicii medicale.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



(210) M 2022 07925
(151) 03/11/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MURES, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Optikozen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2022 07949
(151) 04/11/2022
(732) SERGIU MADALIN IONUT LUPU,

BD. REGINA ELISABETA 42, BL.1,
SC. 1, ET. 6, AP. 60, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050018, ROMANIA

(540)

Ministry of Hip Hop

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

───────

(210) M 2022 07958
(151) 04/11/2022
(732) WERK BAUSTOFF SRL, STR.

VICTORIEI, NR. 165, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

WERK Steinwolleplatte 45 PT

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

17. Materiale de izolare termică, materiale
de izolare termică pentru construcția de
mansarde, materiale de izolare termică folosite
la transformarea mansardelor, materiale pentru
izolare termică, articole și materiale pentru
izolare termică, vată minerală (izolant), plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică.

───────

(210) M 2022 07975
(151) 06/11/2022
(732) RAZMAT 88 NOW OPTIM

SOLUTIONS SRL, STR.
BIRUINTEI, NUMARUL 89, BLOC
C2, ETAJ 1, APARTAMENT
15, JUDEȚ ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

OTIMO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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
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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.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
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.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
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.

───────

BUJORILOR, NR. 7, PARTER, BL.
101, SC. A, JUDEȚ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

THE FOREST BARN
Weddings & Events

(531) Clasificare Viena:
07.01.09; 05.03.15; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis
(#b6c3c3, #56767b), alb ( Hex #ffffff),
crem (Hex #ddd6c5), verde deschis
( Hex #c9e0d6)

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

41. Evenimente, activități culturale.
43. Servicii alimentație, servicii oferite de
restaurant, servicii de catering.

───────
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(210) M 2022 07979
(151) 07/11/2022
(732) THE FOREST BARN S.R.L., STR.

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.



(210) M 2022 07981
(151) 07/11/2022
(732) HOREA-CRISTIAN LENCAR, STR.

SOARELUI NR. 2, JUDEȚ BIHOR,
SANTANDREI, 417515, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SIMSTA

(531) Clasificare Viena:
26.03.02; 26.11.01; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (Hex
#F3BC17), negru (Hex #333333)

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

42. Servicii de proiectare.
───────

(210) M 2022 07985
(151) 07/11/2022
(732) SALES MACHINE

INTERNATIONAL SRL, STR.
BANUL ANTONACHE, NR. 63,
ET. 5, AP. 11, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
010708, ROMANIA

(540)

Data Hackathon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), editare post-producție de
publicitate și reclame, întocmire de reclame,
organizare și plasare de reclame, plasare de
reclame, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, publicitate și
reclamă, servicii de publicitate și reclamă,
gestionare de fişiere informatice, compilare de
date pentru terţi, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, consultanţă privind eficienţa
afacerilor, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, servicii de
introducere de date, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, colectare de date,
prelucrare de date informatice, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, servicii de consultanţă
comercială privind dezvoltarea produselor,
analize de piaţă, analiza datelor studiilor de
piaţă, analiza datelor şi statisticilor studiilor
de piaţă, analiza studiilor de piaţă, analiză
şi cercetare de piaţă, cercetare în domeniul
afacerilor şi cercetare de piaţă, studii de preţ,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieţei, previziuni de piaţă, evaluări statistice ale
datelor de marketing, colectare de informaţii cu
privire la cercetarea pieţei, servicii în domeniul
evaluării de piaţă, servicii de consultanţă
privind studiul de piaţă, servicii de colectare
de date privind cercetarea pieţei, servicii de
planificare pentru studii de marketing, culegere
şi sistematizare de informaţii în baze de
date informatice, obţinerea de statistici de
afaceri (pentru terţi), colectare de date statistice
în scopuri comerciale sau pentru afaceri,
colectare de informaţii comerciale, colectarea
de informaţii pentru afaceri, compilare de date
statistice pentru cercetarea ştiinţifică, compilarea
de modele statistice pentru furnizarea de
informaţii privind dinamica pieţei, compilare de
repertorii pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, servicii de administrare
a arhivei, respectiv indexarea documentelor
pentru terţi.
41. Organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de seminarii şi congrese,
organizare de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizare de cicluri
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de conferinţe, organizarea şi conducerea
de conferinţe şi seminarii, organizarea şi
conducerea de conferinţe, organizare şi
coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de seminarii pe teme
de educaţie, organizare de conferinţe în
domeniul publicităţii, organizare de conferinţe în
scopuri educaţionale, organizare de conferinţe
în domeniul afacerilor, organizare de conferinţe
pe teme de comerţ, organizare de competiţii
în scopul instruirii, instruire şi pregătire în
management, industrie şi tehnologia informaţiei,
coordonare de cursuri de instruire, servicii de
instruire în domeniul afacerilor, servicii educative
pentru adulţi în domeniul finanţelor, servicii
educative pentru adulţi în domeniul bancar,
cursuri de pregătire în domeniul asigurărilor,
organizare de evenimente pentru divertisment,
pregătire în domeniul bancar.
42. Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
servicii de proiectare, servicii it, testare,
autentificare şi controlul calităţii, dezvoltare
de software, creare de software, proiectare
de software, întreţinere de software,
proiectare ştiinţifică şi tehnologică, consultanţă
profesională privind tehnologia, servicii de
consultanţă tehnologică, prestare de servicii de
cercetare.

───────

(210) M 2022 07988
(151) 07/11/2022
(732) FORTGREEN COMERCIAL

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INVICTUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Aditiv biotehnologic pentru creșterea
rezistenței celulozei și hârtiei: apatită(mineral
hexagonal, fluorofosfat de calciu sau clorofosfat,
sau amestec de ambele, materie primă
pentru fabricarea îngrășământului fosfat),

compost organic pentru fertilizare, compus
organometalic, făină fosilă (compost), furaj
(îngrășământ), os măcinat pentru fertilizare,
produs destinat conservării sau coacerii chimice
a fructelor sau legumelor, produs destinat
inhibarii evaporarii si imbunatatirii aspectului
frunzei, uree (îngrășământ).

───────

(210) M 2022 07989
(151) 07/11/2022
(732) ADINA ALEXANDRA PETRESCU,

STR. DOMNIȚA ANASTASIA NR.
15, ET. 4, AP. 12, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MALEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 05.01.05

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

30. Ceai, ceaiuri de plante, ceaiuri de fructe, ceai
instant, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază
de ceai cu lapte, înlocuitori de ceai, flori sau
frunze folosite ca substituenţi pentru ceai, infuzii,
nu cele medicinale, extracte de ceai, esențe
de ceai, amestecuri de ceai, amestecuri de
pulberi de ceai, pulberi de amestecuri pentru iced
tea, capsule de ceai, umplute, ceaiuri cu lapte,
ceai cu gheață, băuturi din ceai (nemedicinale),
arome din ceai, preparate aromate pentru
prepararea ceaiurilor nemedicinale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de ceai).
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(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ȘTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

AGRÍCOLA S.A., RUA CURITIBA,
805, PARQUE INDUSTRIAL II,
PAIÇANDU – PR, 87140-000,
BRASIL, BRAZILIA



35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate cu plata per
click, publicitate exterioară, publicitate prin
poştă, publicarea de texte publicitare,
optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, servicii de
lobby comercial, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, servicii de intermediere
comercială, marketing, marketing prin influencer,
promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, compilarea statisticilor, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, analiza costurilor,
demonstraţii cu produse, distribuirea de
eşantioane, informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), consiliere în
afaceri privind francizarea, asistență comercială
privind deschiderea de francize, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, furnizarea
de informații de afaceri în materie de
francize, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, desfășurarea de evenimente
comerciale, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerț și regruparea în avantajul
terților a produselor cuprinse în clasa 30
(exceptând transportul acestora), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, permițând clienților
să le vadă și să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, scrierea de texte
publicitare, servicii de agenţie de import-export.

───────

(210) M 2022 07990
(151) 07/11/2022
(732) FORTGREEN COMERCIAL

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BLACK GOLD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Aditiv biotehnologic pentru creșterea
rezistenței celulozei și hârtiei: apatită(mineral
hexagonal, fluorofosfat de calciu sau clorofosfat,
sau amestec de ambele, materie primă
pentru fabricarea îngrășământului fosfat),
compost organic pentru fertilizare, compus
organometalic, făină fosilă (compost), furaj
(îngrășământ), os măcinat pentru fertilizare,
produs destinat conservării sau coacerii chimice
a fructelor sau legumelor, produs destinat
inhibarii evaporarii si imbunatatirii aspectului
frunzei, uree (îngrășământ).

───────
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AGRÍCOLA S.A., RUA CURITIBA,
805, PARQUE INDUSTRIAL II,
PAIÇANDU –PR, 87140-000,
BRASIL, BRAZILIA



(210) M 2022 07999
(151) 07/11/2022
(732) TURISM EXPERT TRAVEL SRL,

B-DUL TTRAIAN NR. 6, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
18.05.01; 18.01.09; 18.01.08; 18.07.20;
05.01.12; 06.03.01; 14.05.20; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, mov, galben,
albastru, maro, alb

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

35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, administrarea programelor de
fidelizare a pasagerilor care călătoresc frecvent
cu avionul, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de ghizi 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
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, organizarea de transport pe perioada
vacanței, organizare de călătorii cu autocarul,
servicii de transport de pasageri cu autocarul,

organizare de călătorii cu avionul, servicii de
rezervare pentru călătorii cu avionul, furnizare
de informații despre călătorii cu avionul, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor cu
avionul, prin mijloace electronice, furnizarea de
bilete care permit deținătorilor să călătorească,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii și
circuite turistice, realizarea formalităților pentru
schimbarea în caz de urgență a biletelor de
avion, rezervare de bilete de vapor, rezervare de
bilete de tren, servicii de rezervare de bilete de
călătorie, realizarea formalităților privind biletele
de avion, de croazieră și de tren.
41. Servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări 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, furnizare de
cazare pentru vacanțe, furnizare de informații
online despre rezervări de cazare pentru
concediu.

───────

(210) M 2022 08007
(151) 07/11/2022
(732) ROXABELA SRL, STR. BRĂILEI,

NR. 156 A, BL. PRIVILEGE, SC.
2, ET. 4, AP. 24, JUD. GALAŢI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Madamme Bijoux

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, accesorii pentru bijuterii, ace bijuterii
pentru pălării, ace de ceasornic, ace de cravat,
ace pentru ceasuri, agate, aliaje din metale
prețioase, amulete (bijuterii), amulete pentru
inele de chei, ancore (ceasornicărie), argint
brut sau bătut, aur brut sau bătut, aur filat
(bijuterii), bănuți de aramă, bijuterii, bijuterii
cloisonne, bijuterii de fildeș, ceasuri cu brățară,
brățări (bijuterii), brățări de ceas, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brelocuri
retractabile pentru chei, broșe (bijuterie), broșe
(bijuterii), butoni de manșetă, caboșoane,
carcase de ceasuri de mână, casete de bijuterii,
ceasornice, cercei, podoabe din chihlimbar,
perle din chihlimbar presat, coliere (bijuterii),
cronografe, crucifixe ca bijuterii, crucifixuri
din metale prețioase, altele decât articole
de bijuterie, cupe pentru premii din metale
prețioase, cutii de ceas, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii din metale prețioase, diamante,
etichete din metale prețioase de cusut pe
îmbrăcăminte, fir de argint (bijuterii), fire de argint
(bijuterii), fire din metale prețioase (bijuterii),
genți tip rulou pentru bijuterii, închizători pentru
bijuterii, inele (bijuterii), inele pentru chei din
metale prețioase, inele pentru chei (inele de chei
cu breloc sau portchei decorativ), insigne din
metale prețioase, instrumente pentru măsurarea
timpului, iridiu, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), ornamente din jais (gagat), lanțuri
(bijuterii), lanțuri de ceas, lingouri de metale
prețioase, mărgele pentru crearea de bjuterii,
mătănii, medalii, medalioane (bijuterii), metale
prețioase brute sau semiprelucrate, trofee
statuare comemorative fabricate din metal
prețios, ștrasuri, statui din metale prețioase,
spinel (pietre prețioase), ruteniu, rodiu, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase,
perle (bijuterii), peridot, pandantive, paladiu,
osmiu, ornamente pentru pălării, ornamente
pentru încălțăminte, obiecte de artă din metale
prețioase, monede, misbaha (mătănii), ace de
rever (bijuterii), bijuterii de corp, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii din materiale semiprețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din aur, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru față, bijuterii fantezie, bijuterii

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023

emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii din
platina, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii pentru copii, brelocuri, brelocuri de chei
din metale prețioase, brelocuri din imitație de
piele, brelocuri din metale comune, brelocuri
din piele, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, cercei pentru piercing, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips, clipsuri
pentru șaluri sub formă de bijuterii, diademe,
figurine din metale prețioase, figurine din pietre
prețioase sau semiprețioase, podoabe din fildeș,
imitații de bijuterii ornamentale, lanțuri de cravată
din metale prețioase, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri pentru ceasuri, lanțuri
pentru chei, lanțuri confecționate din metale
prețioase (bijuterii), lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, mărgele
pentru meditație, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă din metal
(metale prețioase), ornamente confecționate din
metale prețioase (statui), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, ornamente
pentru coafuri de mireasă, sub formă de
diademe, ornamente pentru îmbrăcăminte (din
metale prețioase), ornamente pentru pălării (din
metale prețioase), ornamente pentru urechi sub
formă de bijuterii, tiare, verighete.
20. Statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, rame pentru
tablouri și fotografii (nu din metale prețioase),
decoratiuni de perete din lemn, perne, pernuţe,
perne decorative, perne pentru poziționarea
capului la bebelusi.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, imbracaminte de
ocazie, rochii de mireasa, brâuri (imbrăcăminte),
halate, halate de baie, corsete, lenjerie intimă
și de noapte, jartiere de mireasă, bentițe pentru
cap, botoșei, botoșei tricotați pentru bebeluși,
trusouri (articole de îmbrăcăminte).
26. Dantelă, şnur  şi   broderie,  produse    de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals, ace
de păr, ornamente pentru păr sub formă de
piepteni, ornamentei pentru coafuri de mireasă,
sub formă de piepteni, piepteni ornamentali
pentru coafuri japoneze (marugushi), accesorii
pentru prins părul, accesorii pentru cozi de cal
și panglici pentru păr, ace de păr orientale,
ace de prins părul (accesorii pentru păr),
agrafe pentru păr, articole decorative pentru
păr, benzi pentru păr, clame de păr, clești
(accesorii pentru păr), elastic pentru prinderea



părului, funde pentru păr, mărgele, altele decât
pentru confecționarea bijuteriilor, ornamente
pentru păr, panglici de păr, panglici elastice
pentru păr, bentițe pentru păr, buchete din flori
artificiale, aranjamente de flori artificiale, flori
artificiale de hârtie, flori artificiale din materiale
textile, flori artificiale din materiale plastice,
flori artificiale pentru articole de îmbrăcăminte,
corsaje artificiale, jartiere de gleznă, broderie,
dantelă pentru bordare, dantele, cordoane
pentru îmbrăcăminte, broșe (accesorii de
îmbrăcăminte), broderii în aur, broderii din
argint, catarame de curea, ciucuri (pasmanterie),
festoane (broderii), franjuri, funde ca articole
de mercerie, jabouri (dantele), mărgele, altele
decât pentru crearea de bijuterii, paiete de mica,
nasturi, paiete pentru îmbrăcăminte, panglici
elastic, panglici (mercerie), panglici și funde,
nu din hârtie, pentru împachetat cadouri, pene
(accesorii vestimentare).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerţ in spatiu fizic si/sau online,
ce 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, al produselor metale preţioase
şi aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului, accesorii pentru bijuterii,
ace bijuterii pentru pălării, ace de ceasornic,
ace de cravat, ace pentru ceasuri, agate, aliaje
din metale prețioase, amulete (bijuterii), amulete
pentru inele de chei, ancore (ceasornicărie),
argint brut sau bătut, aur brut sau bătut, aur
filat (bijuterii), bănuți de aramă, bijuterii, bijuterii
cloisonne, bijuterii de fildeș, ceasuri cu brățară,
brățări (bijuterii), brățări de ceas, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brelocuri
retractabile pentru chei, broșe (bijuterie), broșe
(bijuterii), butoni de manșetă, caboșoane,
carcase de ceasuri de mână, casete de bijuterii,
ceasornice, cercei, podoabe din chihlimbar,
perle din chihlimbar presat, coliere (bijuterii),
cronografe, crucifixe ca bijuterii, crucifixuri

din metale prețioase, altele decât articole
de bijuterie, cupe pentru premii din metale
prețioase, cutii de ceas, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii din metale prețioase, diamante,
etichete din metale prețioase de cusut pe
îmbrăcăminte, fir de argint (bijuterii), fire de argint
(bijuterii), fire din metale prețioase (bijuterii),
genți tip rulou pentru bijuterii, închizători pentru
bijuterii, inele (bijuterii), inele pentru chei din
metale prețioase, inele pentru chei (inele de chei
cu breloc sau portchei decorativ), insigne din
metale prețioase, instrumente pentru măsurarea
timpului, iridiu, jais brut sau semiprelucrat
(gagat), ornamente din jais (gagat), lanțuri
(bijuterii), lanțuri de ceas, lingouri de metale
prețioase, mărgele pentru crearea de bjuterii,
mătănii, medalii, medalioane (bijuterii), metale
prețioase brute sau semiprelucrate, trofee
statuare comemorative fabricate din metal
prețios, ștrasuri, statui din metale prețioase,
spinel (pietre prețioase), ruteniu, rodiu, platină
(metal), pietre semiprețioase, pietre prețioase,
perle (bijuterii), peridot, pandantive, paladiu,
osmiu, ornamente pentru pălării, ornamente
pentru încălțăminte, obiecte de artă din metale
prețioase, monede, misbaha (mătănii), ace de
rever (bijuterii), bijuterii de corp, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii din materiale semiprețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din aur, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din cristal, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru față, bijuterii fantezie, bijuterii
emailate, bijuterii fabricate din argint, bijuterii din
platina, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii pentru copii, brelocuri, brelocuri de chei
din metale prețioase, brelocuri din imitație de
piele, brelocuri din metale comune, brelocuri
din piele, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, cercei pentru piercing, clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips, clipsuri
pentru șaluri sub formă de bijuterii, diademe,
figurine din metale prețioase, figurine din pietre
prețioase sau semiprețioase, podoabe din fildeș,
imitații de bijuterii ornamentale, lanțuri de cravată
din metale prețioase, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, lanțuri pentru ceasuri, lanțuri
pentru chei, lanțuri confecționate din metale
prețioase (bijuterii), lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, mărgele
pentru meditație, obiecte de artă confecționate
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din pietre prețioase, obiecte de artă din metal
(metale prețioase), ornamente confecționate din
metale prețioase (statui), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, ornamente
pentru coafuri de mireasă, sub formă de
diademe, ornamente pentru îmbrăcăminte (din
metale prețioase), ornamente pentru pălării (din
metale prețioase), ornamente pentru urechi sub
formă de bijuterii, tiare, verighete, articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, imbracaminte de ocazie, rochii de
mireasa, brâuri (imbrăcăminte), halate,halate de
baie, corsete, lenjerie intimă și de noapte, jartiere
de mireasă, bentițe pentru cap, botoșei, botoșei
tricotați pentru bebeluși, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), dantelă, şnur şi broderie,produse
de mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals, ace
de păr, ornamente pentru păr sub formă de
piepteni, ornamentei pentru coafuri de mireasă,
sub formă de piepteni, piepteni ornamentali
pentru coafuri japoneze (marugushi), accesorii
pentru prins părul, accesorii pentru cozi de cal
și panglici pentru păr, ace de păr orientale,
ace de prins părul (accesorii pentru păr),
agrafe pentru păr, articole decorative pentru
păr, benzi pentru păr, clame de păr, clești
(accesorii pentru păr), elastic pentru prinderea
părului, funde pentru păr, mărgele, altele decât
pentru confecționarea bijuteriilor, ornamente
pentru păr, panglici de păr, panglici elastice
pentru păr, bentițe pentru par, buchete din flori
artificiale, aranjamente de flori artificiale, flori
artificiale de hârtie, flori artificiale din materiale
textile, flori artificiale din materiale plastice,
flori artificiale pentru articole de îmbrăcăminte,
corsaje artificiale, jartiere de gleznă, broderie,
dantelă pentru bordare, dantele, cordoane
pentru îmbrăcăminte, broșe (accesorii de
îmbrăcăminte), broderii în aur, broderii din
argint, catarame de curea, ciucuri (pasmanterie),
festoane (broderii), franjuri, funde ca articole
de mercerie, jabouri (dantele), mărgele, altele
decât pentru crearea de bijuterii, paiete de
mica, nasturi, paiete pentru îmbrăcăminte,
panglici elastic, panglici (mercerie), panglici și
funde, nu din hârtie, pentru împachetat cadouri,
pene (accesorii vestimentare), statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic, rame
pentru tablouri și fotografii , decoratiuni de perete
din lemn, perne, pernuţe, perne decorative,
perne pentru poziționarea capului la bebelusi,
decoratiuni din textile, decoratiuni din portelan,
decoratiuni din hartie.

40. Tratarea materialelor, servicii de realizare a
bijuteriilor la comanda, servicii de confectionare
a bijuteriilor, croitorie, croitorie la comanda.

───────

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

a1

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.21

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C)

(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
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de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, 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
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
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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
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, 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, 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).

───────
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(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, preparate de curățare și parfumare,
altele decât pentru uz personal, produse de
toaletă.
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
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de corecție, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, echipament
pentru scufundări, magneti, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, conținut
înregistrat și descărcabil
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele cu scop
comercial, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică.

───────

(210) M 2022 08020
(151) 07/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

antena PLAY a

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2347
C), gri (Pantone 7C Cool Gray)

(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, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
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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
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
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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
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, 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, 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).

───────

LIBERE SI IDEPENDENTE
PETROL - ENERGIE, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 7 (ARIPA NORD) ,
JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

FSLI PETROL & ENERGIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.03; 01.15.05;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(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

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023
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(151) 08/11/2022
(732) FEDERATIA SINDICATELOR



artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

DECEMBRIE, BL. 46, SC. E, ET.
PARTER, JUDET DAMBOVITA,
GĂEȘTI, DAMBOVIȚA, 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)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.07;
29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu, maro, galben,
crem, visiniu, alb

(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 oferite
de snack-baruri, servicii oferite 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, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii de
preparare a alimentelor, prepararea alimentelor,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere.

───────

(210) M 2022 08023
(151) 07/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

antena a1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.01
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(151) 07/11/2022
(732) MASAR FOOD S.R.L., STR. 13

Crispărie 
FAST FOOD DELIVERY



(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C)

(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, 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
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
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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
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, 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, 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).

───────
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(210) M 2022 08029
(151) 07/11/2022
(732) INTERMOBILI FURNITURE S.R.L.,

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

(540)

INTERMOBILI furniture

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
12.01.09; 26.11.13

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

20. Mobilă şi mobilier, mobilier și mobilă
fabricate din fibră de carbon, mobilier și mobilă
fabricate în totalitate sau parțial din metal,
mobilier și mobilă fabricate în totalitate sau
parțial din metale prețioase, oglinzi, rame
pentru tablouri, containere nemetalice, os,
corn, fanoane de balenă sau sidef brute sau
semiprelucrate, cochilii de scoici , spumă de
mare, chihlimbar, mese, dulapuri, mobilier pentru
ambarcațiuni, obiecte de artă și ornamente și
obiecte decorative, din materiale precum lemn,
ceară, ipsos sau plastic.
35. Servicii de management, date referitoare
la afaceri, organizarea de campanii publicitare,
distribuirea de materiale și broșuri publicitare,
publicitate a produselor pentru amenajarea
și finisarea interioarelor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, prospecţiune,
cercetare şi analiză de piaţă, intermediere
comercial-profesională la cumpărarea și
vânzarea, importul și exportul precum și servicii

de vânzare cu ridicata și amănuntul de aparate,
echipamente, accesorii, elemente, instalații și
articole de iluminat, lămpi de iluminat, dispozitive
de iluminat pentru interior și exterior, obiecte
de iluminare, mobilier, oglinzi, rame, mobilier
de grădină, scaune, mese, birouri, canapele,
dulapuri, servante, măsuțe de salon, lavabouri,
perne decorative și lucrări de artă, promovarea
vânzărilor, închiriere de spaţiu publicitar pe
site-uri web, organizarea de evenimente în
scopuri publicitare şi/sau comerciale, servicii de
comerț cu amănuntul referitoare la mobilier și
mobilă, mobilier și mobilă fabricate din fibră de
carbon, mobilier și mobilă fabricate în totalitate
sau parțial din metal, servicii de comerț cu
amănuntul referitor la mobilier și mobilă fabricate
în totalitate sau parțial din metale prețioase,
oglinzi, rame, recipiente, nu din metal, pentru
depozitare sau transport, os, corn, fanoane
de balenă sau sidef, scoică, spumă de mare,
chihlimbar, brute sau semiprelucrate, mese,
dulapuri, mobilier pentru ambarcațiuni, obiecte
de artă și ornamente și obiecte decorative,
din materiale precum lemn, ceară, ipsos sau
plastic, părți componente și accesorii pentru
toate produsele menționate anterior, consultanţă
şi informaţii privind serviciile menţionate anterior,
serviciile menţionate anterior, furnizate de
asemenea prin intermediul reţelelor electronice,
precum internetul.
42. Servicii de proiectare, proiectare de mobila si
tapiterii, mobilier și mobilă fabricate din fibră de
carbon, mobilier și mobilă fabricate în totalitate
sau parțial din metal, mobilier și mobilă fabricate
în totalitate sau parțial din metale prețioase,
creație de mobilier, oglinzi, rame, recipiente,
nu din metal, pentru depozitare sau transport,
os, corn, fanoane de balenă, sidef, placă de
țestoasă, spumă de mare, chihlimbar, brute
sau semiprelucrate, mese, dulapuri, creație de
mobilier pentru ambarcațiuni, obiecte de artă și
ornamente și obiecte decorative, fabricate din
materiale precum lemn, ceară, ipsos sau plastic,
piese, racorduri şi accesorii pentru toate bunurile
menţionate anterior.

───────
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STR. PLUTEI, NR.5, JUDET
ILFOV, PANTELIMON, 77145,
ILFOV, ROMANIA



(210) M 2022 08030
(151) 07/11/2022
(732) DUMITRU-PANTELIMON MATEI,

ALE. NICOLAE BALCESCU, NR.
2, BL. M15A, SC. 1, AP. 1, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TARGU JIU One
Step To Infinity

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
07.01.08; 26.11.13

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

35. Publicitate, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, publicitate și
reclama, servicii de publicitate și reclama, servicii
de promovare, promovare comerciala, spoturi
publicitare, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, publicitate si reclama a
orasului targu-jiu, conducerea şi administrarea
afacerilor, marketing si promovare, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promotional,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, publicitate online,
publicitate digitala, difuzare de materiale de
reclama, realizare de spot publicitar, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,

producție de material publicitar, difuzare de
materiale publicitare .
38. Transmitere și distribuție de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, conținut audio și de
informații, transmitere de conținuturi multimedia
pe internet, servicii de difuzare audio și video
prestate pe internet, difuzare de programe video
și audio prin internet, transmisiuni în direct
accesibile prin intermediul paginilor de internet
(cameră web), transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transfer de
informații și de date prin servicii online și
pe internet, transmitere de mesaje, date și
conținut prin internet și alte rețele de comunicații,
transfer și răspândire de informații și date prin
rețele de calculatoare și internet, servicii de
comunicații prestate pe internet, difuzare de
material audio și video pe internet, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
informatică globală sau prin internet, servicii
de podcasting (comunicații), radiodifuziune și
transmitere de programe radio, transmisie de
filme video, transmisie de mesaje scurte, servicii
de transmisie video, transmisie digitală de voce,
transmisie de informații prin radio, transmisie de
sunet, imagine și informații, servicii de transmisie
electronică de informații.
41. Educaţie, instruire, servicii educaţionale,
servicii de instruire, predare în învăţământ,
furnizarea unui site web interactiv cu conținut
audiovizual, și anume, filme și videoclipuri care
nu pot fi descărcate prin intermediul unui serviciu
video la cerere, precum și cu bloguri care nu
pot fi descărcate, ghiduri de programe, informații,
știri, rezumate și recenzii, creare (redactare)
de conținut educațional pentru filmulete si alte
materiale video, creare (redactare) de filmulete
educationale, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi si interviuri, creare
(redactare) de podcast-uri, producție de benzi
video, producție de casete video, producție de
înregistrări video, producție de materiale video,
producție de filme video, servicii de înregistrare
video.

───────
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(210) M 2022 08033
(151) 08/11/2022
(732) ASOCIATIA HEM, STR.

LEVANTICA, NR. 40, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GH. SINCAI, NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

#bloodFLUENCER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.08

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

41. Programe educationale in domeniul
sanatatii.

───────

(210) M 2022 08034
(151) 08/11/2022
(732) TOWER FARM TRANSYLVANIA

SRL, CF 50525, JUDET SIBIU,
PORUMBACU DE JOS, 557190,
SIBIU, ROMANIA

(540)

TOWER FARM
TRANSYLVANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
26.01.03; 03.04.02; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#cd1f20),
negru (HEX#000000, HEX#242424),
gri (HEX#424242, HEX#b5b5b5,
HEX#686868)

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

29. Carne uscată, carne congelată, carne
proaspătă, carne.

───────
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(210) M 2022 08042
(151) 08/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

antena stars

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C), mov (Pantone 2597 C)

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografice
preînregistrat, filme cinematografice expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme
video, fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast), grafică digitală (software
descărcabil), 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
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
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
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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
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, 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, furnizarea de informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
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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 2022 08043
(151) 08/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

antena happy

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C)

(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 expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme
video, fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast), grafică digitală (software
descărcabil), 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
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
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
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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, furnizarea de
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
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, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



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, furnizarea de informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.
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 2022 08044
(151) 08/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

antena ZU TV

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.01

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C), verde

(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 expuse,

filme descărcabile, filme expuse, filme
video, fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast), grafică digitală (software
descărcabil), 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
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
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
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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, furnizarea de
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
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
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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, 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, furnizare de informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.
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 2022 08051
(151) 08/11/2022
(732) OCTAL IMPORT EXPORT SRL,

STR. TRAIAN, NR. 226, AP. 7,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR.
8, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Ludwigs Kaffee
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cea, cacao şi cafea artificială,
concentrate de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea, amestecuri de esenţe de
cafea şi extracte de cafea, înlocuitori de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
băuturi cu gheaţă pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, orz destinat utilizării

ca înlocuitor de cafea, băuturi pe bază de cafea
care conţin îngheţată sau lapte.

───────

(210) M 2022 08054
(151) 08/11/2022
(732) OCTAL IMPORT EXPORT SRL,

STR. TRAIAN NR. 226, AP. 7,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Octal Cafe Latino
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cea, cacao şi cafea artificială,
concentrate de cafea, extracte de cafea altele
decât uleiurile esențiale, amestecuri de cafea,
amestecuri de esenţe de cafea şi extracte de
cafea altele decât uleiurile esențiale, înlocuitori
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
băuturi cu gheaţă pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, orz destinat utilizării
ca înlocuitor de cafea, băuturi pe bază de cafea
care conţin îngheţată sau lapte.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



PANTELIMON, NR. 328, BL. 5,
SC. C, ET. 1, AP. 82, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PARUNIV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, 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 veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu calculatoare
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul

───────

(210) M 2022 08066
(151) 08/11/2022
(732) MEDILOGIC CHEMICAL CENTER

SRL, B-DUL DECEBAL NR. 14,
BL. S6, SC. 2, AP. 32, INTERFON
32, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Relaxing Baby
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2022 08067
(151) 08/11/2022
(732) YEVHEN FELDMAN, STR.

ZANKOVETSKA, 5/2, KIEV, 01001,
UCRAINA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Skillab skills matter

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
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în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare.

(210) M 2022 08063
(151) 08/11/2022
(732) PARUNIV SRL, SOS.



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

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 virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
marketing digital, marketing promoțional, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții de
învățământ, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, închiriere de
mașini și aparate de birou, intermediere de
contracte (pentru terți), servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, abonament
la un pachet media de informații, organizare
de abonamente la ziare electronice, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate pentru terți, abonament la un canal
de televiziune, administrare de programe de
schimburi culturale și educative, servicii de
consultanță în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ și de instruire), consultanță
în marketing, consultanță în management,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță în marketing comercial, 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 cd-uri si dvd-uri inregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, cărți, materiale
educative tipărite sau digitale, 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, servicii
de magazine de vânzare cu amănuntul și servicii
de magazine on-line în domeniul materialelor
și cursurilor educaționale și de instruire,
servicii de consiliere referitoare la infiintarea si

managementul afacerilor in domeniul cursurilor
educationale si academice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la cursuri
educaționale și materiale educaționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, consiliere în
domeniul managementului afacerilor, furnizare
de informații privind managementul afacerilor,
servicii de analiză în managementul afacerilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale înregistrate.
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, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și
reviste, publicare multimedia de cărți, împrumut
de cărți și publicații periodice, organizare
de conferințe, expoziții cu scop cultural sau
educațional și concursuri, producție audio, video
și multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, servicii oferite de ateliere de
formare, servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, coaching personal (formare),
consiliere în carieră (educație), consultanță în
domeniul formării și perfecționării, consultanță
legată de formarea în materie de competențe
profesionale, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, coordonare de ateliere educative
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri de formare profesională, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de cursuri de pregătire în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
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managementului afacerilor, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, organizarea de furnizare de cursuri de
formare profesională, organizarea de cursuri
educative în domeniul finanțelor, organizarea
de organizarea de cursuri de pregătire în
domeniul managementului, cursuri de pregătire
în domeniul asistenței către clienți, seminare,
organizare de seminare de instruire, servicii
de videotecă, producție de materiale video,
furnizarea de instruire online, publicarea de
materiale multimedia online, servicii de bibliotecă
electronică, furnizare de cursuri educaționale,
servicii educaționale pe calculator, servicii
educaționale asistate pe calculator, producție
de filme în scopuri educaționale, închiriere
de materiale educative înregistrate, productie
de podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, difuzare de materiale
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare de
materiale educative, servicii educative pentru
adulți, coaching sportiv, coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație vocațională pentru tineri, servicii de
educație juridică, producție audio și video și
fotografie, producție de înregistrări educative
audio și video, cursuri de limbi străine, predarea
de limbi străine, organizare de cursuri de
limbi străine, servicii de învățare a limbilor
străine, servicii didactice cu privire la limbi
străine, servicii de învățământ referitoare la
limbi străine, servicii școlare pentru predarea de
limbi străine, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul limbilor străine, servicii educaționale
pentru comunicarea metodelor de predare a
limbilor străine, servicii educaționale pentru
copii, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, servicii educative pentru
adulți, ateliere de formare, ateliere organizate în

scopuri educative, îndrumare (instruire), cursuri
de limbi străine pentru copii, cursuri limbi străine
pentru adulți, furnizarea de servicii educaționale
prin intermediul unui site web, publicare și
furnizare on-line de materiale de instruire,
educaționale și de predare, cursuri și informații,
servicii de platforme educaționale, educație și
formare profesională pentru adulți, publicare de
materiale didactice, mentorat educațional pentru
copii de vârstă școlară, servicii de bibliotecă,
servicii educative și de instruire, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, furnizarea de instruire online,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de bibliotecă electronică, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, furnizare de
cursuri de formare profesională.

───────

(210) M 2022 08076
(151) 09/11/2022
(732) AXABIO MEDICAL, ALEEA

ROZELOR NR. 26, SC. A, PARTER,
AP 3, JUD. IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR 11 IUNIE, NR
51, SCARA A, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROURI A14-A15, MUNICIPIUL
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VivaChek

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

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

clase:
5. Preparate biologice de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
pentru diagnosticarea sarcinii, preparate de
diagnosticare, dezinfectante, substanțe dietetice
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de uz medical, preparate chimice de uz veterinar,
benzi adezive pentru uz medical.
10. Dispozitive injectoare de uz medical,
aparate și instrumente medicale, aparate
pentru analiza sângelui, seringi pentru
injecții, sfigmomanometre, truse cu instrumentar
medical, aparate de analiză pentru uz medical,
stetoscoape, aparate de diagnosticare pentru
uz medical, aparate și instrumente chirurgicale,
aparate pentru măsurarea glicemiei, dispozitive
pentru măsurarea glicemiei.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
promovarea afacerii (publicitate), servicii de
comerț online cu privire la produse medicale.

───────

(210) M 2022 08080
(151) 09/11/2022
(732) YUNNAN TOBACCO

INTERNATIONAL CO., LTD.,
NO.345 PANJING STREET,
PANLONG DISTRICT, KUNMING
CITY, YUNNAN PROVINCE,
KUNMING CITY, CHINA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI 35, ET.1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

MC Green Intense
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, țigări electronice, soluţii lichide pentru
utilizare în ţigări electronice, arome, altele decât
uleiurile esențiale pentru tutun, niciuna dintre
cele de mai sus nu se referă la hârtia de țigări
sau materialele ryo-myo ale hârtiei de țigări.

───────

(210) M 2022 08081
(151) 09/11/2022
(732) FABIO COMPROD SRL,

STR.BARIERA VILCII, NR.337G,
JUDET DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
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)

POEMA

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

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

───────
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25. 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,manusi,fuste.
35. Publicitate, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, servicii de comercializare 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, manusi, fuste.



(210) M 2022 08087
(151) 09/11/2022
(732) YUNNAN TOBACCO

INTERNATIONAL CO., LTD.,
NO.345 PANJING STREET,
PANLONG DISTRICT, KUNMING
CITY, YUNNAN PROVINCE,
KUNMING CITY, CHINA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

MC Orange
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, țigări electronice, soluţii lichide pentru
utilizare în ţigări electronice, arome, altele decât
uleiurile esențiale pentru tutun, niciuna dintre
cele de mai sus nu se referă la hârtia de țigări
sau materialele ryo-myo ale hârtiei de țigări.

───────

(210) M 2022 08093
(151) 09/11/2022
(732) AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE

REGIONALĂ SUD MUNTENIA,
STR. GENERAL CONSTANTIN
PANTAZI, NR. 7A, JUD. CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, 910164, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

REGIO SUD-
MUNTENIA 2021-2027

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 01.17.25; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Licitaţii de proiecte (vânzare la licitaţie).
36. Servicii de intermediere, servicii privind
consilierea şi sprijin în investiţii (de capitaluri),
servicii de finanţare, managementul proiectelor
de finanţare, intermedierea de parteneriate în
domeniul proiectelor de finanţare.

───────

(210) M 2022 08094
(151) 09/11/2022
(732) YUNNAN TOBACCO

INTERNATIONAL CO., LTD.,
NO.345 PANJING STREET,
PANLONG DISTRICT, YUNNAN
PROVINCE, KUNMING CITY,
CHINA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

MC Red
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, țigări electronice, soluţii lichide pentru
utilizare în ţigări electronice, arome, altele decât
uleiurile esențiale pentru tutun, niciuna dintre
cele de mai sus nu se referă la hârtia de țigări
sau materialele ryo-myo ale hârtiei de țigări.

───────
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(210) M 2022 08103
(151) 09/11/2022
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV

XTERRA SPORT BIHOR, STR.
IOSIF VULCAN, NR. 8, AP. 3,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

XMAN ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.03

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

41. Organizarea de triatlonuri, organizare
de concursuri de atletism, organizare de
evenimente de ciclism, organizare și coordonare
de competiții de atletism, organizarea de
maratonuri, producție de evenimente sportive,
servicii de antrenamente virtuale pentru condiție
fizică, servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, supervizare
și arbitraj în evenimente sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de competiții
sportive, coordonare de evenimente sportive,
cronometrarea manifestărilor sportive, furnizare
de informații despre activități sportive, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
on-line, publicare de afișe, publicare de broșuri,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de anuare, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, publicarea de fotografii,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii pentru publicarea de ghiduri, servicii
pentru publicarea buletinelor informative.

───────

(210) M 2022 08104
(151) 09/11/2022
(732) MURDARICI S.R.L., STR.

TUZLA, NR. 12, JUD. CĂLĂRAŞI,
PADURISU, 917103, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

MURDARICI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24

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

clase:
9. Aplicații de software pentru servicii de
curățare a articolelor textile descărcabile,
aplicaţii software de calculator, descărcabile,
software şi aplicaţii pentru dispozitive
mobile descărcabile, software pentru comerțul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacții comerciale electronice prin intermediul
unei rețele informatice globale, platforme de
software de calculator, platforme software care
permit utilizatorilor să comande servicii de
curățătorie, de spălătorie și servicii în domeniul
curățirii, reparației, întreținerii și curățeniei,
platforme software care permit utilizatorilor să
comande servicii de curățare de țesături, de
produse textile, de piele, de blănuri și de produse
din acestea, de îmbrăcăminte, de lenjerie, de
încălțăminte, de mobilier, platforme de internet,
web și mobile care permit utilizatorilor să
comande servicii de curățătorie, de spălătorie
și servicii în domeniul curățirii, reparației,
întreținerii și curățeniei, platforme de internet,
web și mobile care permit utilizatorilor să
comande servicii de curățare de țesături, de
produse textile, de piele, de blănuri și de
produse din acestea, de îmbrăcăminte, de
lenjerie, de încălțăminte, de mobilier, software și
platforme digitale de telefonie, software, aplicații
software descărcabile, aplicaţii software mobile,
software de asistență, software de calculator
folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(api), software și aplicații pentru dispozitive
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mobile, aplicatii mobile descărcabile, platforme
mobile care permit utilizatorilor să comande
servicii de curățătorie, de spălătorie și servicii
în domeniul curățirii, reparației, întreținerii și
curățeniei descărcabile, platforme mobile care
permit utilizatorilor să comande servicii de
curățare de țesături, de produse textile, de
piele, de blănuri și de produse din acestea,
de îmbrăcăminte, de lenjerie, de încălțăminte,
de mobilier, descărcabile, aplicații de internet
și web care permit utilizatorilor să comande
servicii de curățătorie, de spălătorie și servicii
în domeniul curățării, reparației, întreținerii și
curățeniei descărcabile, aplicații de internet și
web care permit utilizatorilor să comande servicii
de curățare de țesături, de produse textile, de
piele, de blănuri și de produse din acestea,
de îmbrăcăminte, de lenjerie, de încălțăminte,
de mobilier, aplicații software mobile cu
posibilitatea descărcării care permit utilizatorilor
să comande servicii de curățătorie, de spălătorie
și de curățare în domeniul curățării, reparației,
întreținerii și curățeniei descărcabile, aplicații
software mobile cu posibilitatea descărcării care
permit utilizatorilor să comande servicii de
curățare de țesături, de produse textile, de
piele, de blănuri și de produse din acestea,
de îmbrăcăminte, de lenjerie, de încălțăminte,
de mobilier, aplicații software care permit
utilizatorilor să comande servicii de curățătorie,
de spălătorie și servicii în domeniul curățării,
reparației, întreținerii și curățeniei, aplicații
software și aplicații care permit utilizatorilor să
comande servicii de curățare de țesături, de
produse textile, de piele, de blănuri și de produse
din acestea, de îmbrăcăminte, de lenjerie,
de încălțăminte, de mobilier, descărcabile,
aplicații software de calculator, descărcabile,
baze de date (electronice), suporturi de
date electronice, reviste electronice, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, software
pentru gestionare locală.
35. Asistență în managementul comercial legată
de francize, francizare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
produse şi de servicii, servicii de consultanţă
în afaceri privind francizarea, asistență în
gestiunea comercială a firmelor în sistem de
franciză, organizare de demonstrații în scopuri
publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de
consultanţă în materie de management al
afacerilor, servicii de marketing, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii de expunere
comercială de mărfuri, promovarea vânzărilor
pentru terţi, organizare de expoziții şi târguri

în scopuri comerciale şi de promovare,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de cumpărare, vânzare, cumpărare
și vânzare pe internet de platforme de
software de calculator, platforme și aplicații
mobile de software, de internet, web, platforme
și aplicații software care permit utilizatorilor
să comande servicii de curățătorie, de
spălătorie și de curățare în domeniul curățării,
reparației, întreținerii și curățeniei, platforme
de internet, web și mobile care permit
utilizatorilor să comande servicii de curățătorie,
de spălătorie și de curățare în domeniul
curățării, reparației, întreținerii și curățeniei,
platforme și software digitale, de telefon,
software, programe informatice, cumpărare,
vânzare, cumpărare și vânzare pe internet de
aplicații software și asistență, aplicații software
mobile, software și aplicații pentru echipamente
mobile, intermedierea cumpărării și vânzării
de țesături, de produse textile, de piele,
de blănuri și de produse din acestea, de
îmbrăcăminte, de lenjerie, de încălțăminte, de
mobilier prin intermediul buletinelor informative
și blogurilor, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, asistență comercială privind
sistemul de franciză, consiliere în afaceri privind
francizarea, servicii consultative în domeniul
managementului afacerilor privind francizarea,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
servicii de asistență în afaceri privind înființarea
și operarea de francize, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți.
37. Servicii de spălătorie comercială şi
personală, servicii de curățătorie comercială
cu privire la îmbrăcăminte, materiale şi
materiale textile, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare pentru cele anterior
menționate, curățare chimică, curățare chimică
a articolelor de îmbrăcăminte, curățare de
covoare, curățare și reparații de articole
din piele, curățarea articolelor din piele,
curățarea articolelor textile și de pasmanterie
pentru decorațiuni interioare, curățarea hainelor,
curățarea tapițeriei, cârpirea articolelor de
îmbrăcăminte, călcare automatizată a țesăturilor,
călcare manuală a țesăturilor, călcarea rufelor,
călcarea țesăturilor, furnizare de informații
privind servicii de remaiere a articolelor
de îmbrăcăminte, furnizare de informații
privind servicii de reparare a articolelor de
îmbrăcăminte, furnizare de instalații pentru
spălătorii automate de rufe, furnizarea de
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45. Acordare de licențe altor persoane pentru
utilizarea de drepturi de proprietate industrială
și drepturi de autor, acordarea de licențe
pentru proprietate industrială și pentru drepturile
de autor, administrare de drepturi de
autor și drepturi de proprietate intelectuală,
administrarea juridică a licențelor, concesiune de
licențe de proprietate industrială, gestionarea și
exploatarea drepturilor de proprietate industrială
și a drepturilor de autor, prin licențiere
în folosul altor persoane (servicii juridice),
licențierea conceptelor de franciză (servicii
juridice), servicii de autorizare, acordarea de
licențe pentru platforme și aplicații software
care permit utilizatorilor să comande servicii ale

curățătoriilor, spălătoriilor, atelierelor de călcat,
servicii de curățenie, servicii de curățare și
întreținere de țesături, de produse textile, de
piele, de blănuri și de produse din acestea,
de îmbrăcăminte, de lenjerie, de încălțăminte
și de mobilier, acordarea de licențe pentru
platforme de internet, web și mobile care
permit utilizatorilor să comande servicii ale
curățătoriilor, spălătoriilor, atelierelor de călcat,
servicii de curățenie, servicii de curățare și
întreținere de țesături, de produse textile, de
piele, de blănuri și de produse din acestea, de
îmbrăcăminte, de lenjerie, de încălțăminte și de
mobilier.

───────

(210) M 2022 08112
(151) 10/11/2022
(732) SOLINA ROMANIA SRL, CALEA

CIUGUDULUI, NR.7, JUDETUL
ALBA, ALBA-IULIA, 510382, ALBA,
ROMANIA

(540)

GUSTICUS

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
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 ai acestora,
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
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instalații de spălătorii de rufe pentru spălare și
uscare, furnizarea de servicii ale spălătoriilor
automate, reparare și întreținere de produse
textile, reparare și întreținere de tapițerii, servicii
de curățare uscată a hainelor, îndepărtarea
petelor de pe articole din piele, îndepărtarea
petelor de pe țesături, spălare, spălare de
țesături, spălarea articolelor de îmbrăcăminte,
spălarea confecțiilor, spălarea materialelor
textile, spălarea rufelor, uscarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizare de informaţii, consiliere
şi consultanţă cu privire la curățare, spălătorii
cu autoservire, furnizare de instalaţii pentru
spălătorii automate de rufe, închiriere de maşini
de spălat, închirieri de echipamente de spălat
rufe, spălarea confecţiilor, furnizare de informaţii
privind servicii de spălat rufe, instalare de
aparatură de bucătărie şi instalaţii de spălătorie,
furnizare de informaţii privind servicii de
remaiere a articolelor de îmbrăcăminte, călcarea
ţesăturilor, îndepărtarea petelor de pe ţesături,
călcare automatizată a ţesăturilor, reparaţii de
covoare, curăţare de covoare, montare de
covoare, închiriere de maşini pentru curăţarea
covoarelor, furnizare de informaţii privind
curăţarea covoarelor şi preşurilor, curăţarea
articolelor din piele, curăţare şi reparaţii de
articole din piele, întreţinerea, curăţarea şi
repararea pielii, curăţarea şi îngrijirea ţesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii şi a
produselor din aceste materiale, spălare de
ţesături, spălarea materialelor textile, spălarea
rufelor, intermedierea de servicii de curățenie
și de servicii ale curățătoriilor, spălătoriilor,
atelierelor de călcat, de curățare și întreținere de
țesături, de produse textile, de piele, de blănuri
și de produse din acestea, de îmbrăcăminte, de
lenjerie, de încălțăminte și de mobilier, serviciilor
de închiriere de mașini și echipamente pentru
curățare, spălare, uscare, curățenie, reparații,
service și întreținere de mașini și echipamente
de curățenie.



conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

S.R.L., STR. MITROPOLITUL
IOSIF, NR. 57, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

TAXI 2000

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.05

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru

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

39. Taxi (servicii de -), servicii de taxi,
organizarea transportului cu taxiul, transport
de călători în taxi, transport în taxi pentru
persoanele aflate în scaun cu rotile, furnizare
de servicii de rezervare de taxiuri prin
aplicații mobile, transport, transport și livrare
de bunuri, transportul pasagerilor, servicii de
salvare, recuperare și remorcare, logistică de

transport, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice și excursii, brokeraj de aeronave charter,
coordonare de tururi turistice, coordonarea
organizării de călătorii individuale și de grup,
croaziere cu vase de agrement, croaziere pe
vase de agrement, călătorii (rezervări pentru
-), furnizare de transport de pasageri pe apă,
furnizare de transport de pasageri pe cale
aeriană, furnizare de transport de pasageri
pe cale terestră, furnizare de transport rutier
pentru vârstnici, furnizarea de bilete care
permit deținătorilor să călătorească, localizare
și urmărire de persoane în scopuri de
transport, organizare de călătorii de afaceri,
organizare de călătorii cu avionul, organizare
de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
în străinătate, organizare de călătorii în
străinătate în scopuri culturale, organizare de
călătorii și croaziere, însoțirea de călători,
însoțirea pacienților în timpul transportului,
organizarea transportului de pasageri cu
vapoare, organizarea transportului de pasageri
pe mare, organizarea transportului pasagerilor
cu mașina, organizarea transportului pentru
utilizatori comerciali, organizarea transportului
până la și de la hotel, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de excursii și
croaziere, organizare de expediții, organizare
de rute turistice, organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, organizare
de servicii de însoțire a călătorilor, organizare
de tururi, organizare de zboruri, organizare
transportului aerian, feroviar și maritim de
pasageri, organizare și intermediere de călătorii,
organizare și realizare de vizite turistice,
organizarea de croaziere, organizarea de
călătorii, organizarea de excursii, organizarea de
transport pe perioada vacanței, organizarea de
tururi cu autobuzul, organizarea transportului de
pasageri cu trenul, organizarea transportului de
pasageri cu elicoptere, organizarea transportului
de pasageri cu avionul, servicii de ghid turistic,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
servicii de croaziere, servicii de consultare a
orarelor de călătorie, servicii de consultanță
privind itinerariile de călătorie, servicii de
check-in pentru pasageri în regim preferențial,
servicii de agenții de voiaj pentru călătorii
cu omnibuzul, servicii de asistență la sol
privind îndrumarea pasagerilor, servicii de
agenție privind organizarea transportului de
persoane, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, prestare de servicii
de transport pentru persoanele în vârstă sau
cu handicap (servicii caritabile), planificarea
călătoriilor, servicii de transport rutier pentru
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(210) M 2022 08113
(151) 10/11/2022
(732) S.C. MILLENIUM TAXI 2000 RO



persoane, servicii de închirieri de mașini cu
șofer, servicii de transport pentru persoanele cu
handicap, servicii de transport de pasageri pe
cale terestră, servicii de transport de pasageri
cu autocarul, servicii de transport cu nave de
croazieră, servicii de transport cu microbuzul,
servicii de transport cu autocarul, servicii de
transport cu autobuzul, servicii de transport
colectiv pentru publicul general, servicii de
transport al pasagerilor între zonele de parcare
din aeroport și aeroport, servicii de rezervări
pentru călătorii, servicii de rezervare pentru
călătorii și transport, servicii de planificare de
itinerarii, servicii de pachete de vacanță pentru
organizarea călătoriilor, servicii de limuzine,
șoferi (servicii de -), transport feroviar de
persoane, transport de persoane și de produse
pe cale terestră, aeriană și maritimă, transport
de persoane cu sisteme feroviare pentru tranzitul
urban rapid, transport de pasageri în vehicule
cu șofer, transport de pasageri cu autovehicule,
transport de pasageri cu automobilul, transport
de pasageri cu autocarul, transport de pacienţi,
transport de călători, servicii pentru organizarea
transportului de călători, servicii de transport
și excursii pentru persoanele cu handicap,
transportul pasagerilor cu minibuzul, transport
terestru de persoane, transport terestru de
călători, transport rutier de pasageri, transport
de marfă și cargo și servicii de debarasare,
autotransport, servicii de camionaj, colectare,
transport și livrare de produse, depozitare
și livrare de bunuri, livrare de alimente și
băuturi preparate pentru consum, livrare de
alimente de către restaurante, livrare de apă
îmbuteliată către locuințe și birouri, ridicare
și livrare de colete și produse, mutarea
mobilierului, mutarea mobilierului de uz casnic,
manipulare (transport) de gunoi, servicii de
mutare industriale (transport), servicii de mutări
internaționale, servicii de manevrare și transport
de mărfuri, servicii de livrare a mărfurilor,
servicii de expediere de marfă, servicii de
curierat pentru transportul de marfă, transport
de animale, servicii de transporturi rutiere,
servicii de transport rutier, servicii de transport
cu automobile, servicii de mutări (servicii de
demenajări), transport de mărfuri, transportare
de mărfuri, transport terestru de mărfuri.

───────

AMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN-AMERICAN
KINDERGARTEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.11.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben

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

41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor fizice ale copiilor,
servicii de divertisment pentru copii, organizarea
de cursuri de dans pentru copii, organizarea de
cursuri de muzică pentru copii, organizarea de
cursuri de desen pentru copii, pregătire pentru
copii în activități de aventură, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, educație, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, activități didactice
de educare, formare și instruire în grădiniță,
creșă, școală și afterschool, predarea de limbi
străine, activități de divertisment sau educative
desfășurate în natură.
43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (cazare si mancare), servicii
de grădinițe pentru copii (cazare si mancare),
servicii de creșe de copii, servicii de tip
rezidențial pentru copii.
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(210) M 2022 08121
(151) 10/11/2022
(732) UNIVERSITATEA ROMÂNO-



AMERICANĂ, BD. EXPOZIȚIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.12;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben

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

41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor fizice ale copiilor,
servicii de divertisment pentru copii, organizarea
de cursuri de dans pentru copii, organizarea de
cursuri de muzică pentru copii, organizarea de
cursuri de desen pentru copii, pregătire pentru
copii în activități de aventură, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, educație, instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, activități didactice
de educare, formare și instruire în grădiniță,
creșă, școală și afterschool, predarea de limbi
străine, activități de divertisment sau educative
desfășurate în natură.

43. Servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (cazare si mancare), servicii
de grădinițe pentru copii (cazare si mancare),
servicii de creșe de copii, servicii de tip
rezidențial pentru copii.

───────

(210) M 2022 08126
(151) 10/11/2022
(732) ANDREI DASCALESCU, ALEEA

PLAIULUI, NR.10, BL.B1, SC.C, ET.
3, AP.56, JUDET NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

PLANETA PETRILA
(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice(cu exceptia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 08122
(151) 10/11/2022
(732) UNIVERISTATEA ROMÂNO-

GRĂDINIȚA
ROMÂNO-AMERICANĂ



(210) M 2022 08128
(151) 10/11/2022
(732) RAZVAN ALEXANDRU

CERNATOIU, STR.UNIRII, NR.116,
JUDET GORJ, TARGU JIU, 210146,
GORJ, ROMANIA

(540)

Micul Vip

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01

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

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

───────

(210) M 2022 08133
(151) 14/11/2022
(732) OPTIC SPECTRUM LINE

SRL, BURJUC NR. 88, JUDEȚ
HUNEDOARA, BURJUC,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Spectrum - pentru
sănătatea ochilor tăi

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 08141
(151) 10/11/2022
(732) SCORPIONUL ROȘU SECURITY

SRL, STR. BRUTARIEI NR.87A,
JUD. IALOMITA, GHEORGHE
DOJA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

SCORPIONUL
ROȘU SECURITY

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

45. Servicii de paza, servicii de paza pe timp
de noapte, servicii de garda de corp ,servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor

───────

(210) M 2022 08143
(151) 10/11/2022
(732) MIHAI ZAHARIA MUNTEANU,

(540)

(531) Clasificare Viena:
16.03.01; 26.13.25

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

9. Conținut media înregistrat sau descărcabil.
───────
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STR VASILE CARLOVA 4, BL. A6,
SC. 1, ET. 4, AP. 54, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA



(210) M 2022 08150
(151) 14/11/2022
(732) OPTOS SRL, B-DUL DECEBAL,

BL. M, SC.D, PARTER, JUDETUL
HUNEDOARA, DEVA, 330020,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Optos- garanția
unei vederi bune

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 08154
(151) 10/11/2022
(732) N.Y.R. GEORGIANA TRADE

S.R.L., BD. THEODOR PALLADY
NR. 44D, CAM. 7, ET. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, 03, ROMANIA

(540)

MATEI GUSTUL GARANTAT
SIMIGERIE PIZZERIE

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 02.05.03; 02.05.04; 26.01.01;
26.01.14; 26.04.04; 20.05.15; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 412
C), galben, maro, alb, gri

(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 08155
(151) 10/11/2022
(732) HAPPY SHOP CONCEPT SRL,

PARALUTELOR NR. 7, BLOC P22,
SC. 3, ET. 2, AP. 31, SECTOR 6,
BUCURESTI, 050851, ROMANIA

(540)

Happy Coffee

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.02.03; 27.05.01

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

30. Cafea, ceai.
43. Servicii de alimentatie publica.

───────
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(210) M 2022 08158
(151) 11/11/2022
(732) ALFACANINEXPERT S.R.L.,

SAT SÂNCRĂIENI NR. 852A,
JUD. HARGHITA, COMUNA
SÂNCRĂIENI, HARGHITA,
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)

alfacanin

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 01.15.15; 27.05.01; 26.13.25

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

31. Hrană pentru câini, băuturi pentru câini,
biscuiți pentru câini, preparate alimentare pentru
câini, hrană pentru câini de curse, hrană
la conservă pentru câini, oase de mestecat
pentru câini, oase de ros digestibile pentru
câini, alimente care conțin ficat pentru hrănirea
câinilor, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente pentru căței, biscuiți pentru căței,
lapte praf pentru căței, produse alimentare și
hrană pentru animale, hrană pentru animale
de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană și
băuturi pentru animale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
hrană pentru câini, hrană pentru câini, băuturi

pentru câini, biscuiți pentru câini, preparate
alimentare pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană
pentru animale de companie, băuturi pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru animale de companie, conserve de pește
pentru animale de companie, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
hrană și băuturi pentru animale (cu excepția
transportului 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 hrană pentru câini, hrană pentru
câini, băuturi pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, hrană pentru
câini de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, hrană
și băuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
hrană pentru câini, hrană pentru câini, băuturi
pentru câini, biscuiți pentru câini, preparate
alimentare pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
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alimentare și hrană pentru animale, hrană
pentru animale de companie, băuturi pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru animale de companie, conserve de
pește pentru animale de companie, hrană sub
formă de articole de ronțăit pentru animale
de companie, hrană și băuturi pentru animale,
furnizare de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la hrană pentru câini, hrană pentru
câini, băuturi pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, hrană pentru
câini de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană și
băuturi pentru animale, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
hrană pentru câini, hrană pentru câini, băuturi
pentru câini, biscuiți pentru câini, preparate
alimentare pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană și
băuturi pentru animale, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu functie
de cautare, cu privire la hrană pentru câini,
hrană pentru câini, băuturi pentru câini, biscuiți
pentru câini, preparate alimentare pentru câini,
hrană pentru câini de curse, hrană la conservă
pentru câini, oase de mestecat pentru câini,
oase de ros digestibile pentru câini, alimente

care conțin ficat pentru hrănirea câinilor, alimente
sub formă de inele pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană și
băuturi pentru animale, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau o
retea globala de calculatoare, cu privire la hrană
pentru câini, hrană pentru câini, băuturi pentru
câini, biscuiți pentru câini, preparate alimentare
pentru câini, hrană pentru câini de curse, hrană
la conservă pentru câini, oase de mestecat
pentru câini, oase de ros digestibile pentru
câini, alimente care conțin ficat pentru hrănirea
câinilor, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne de
pui pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin
carne de vită pentru hrănirea câinilor, alimente
pentru căței, biscuiți pentru căței, lapte praf
pentru căței, produse alimentare și hrană pentru
animale, hrană pentru animale de companie,
băuturi pentru animale de companie, produse
comestibile pentru animale de companie,
conserve de pește pentru animale de companie,
hrană sub formă de articole de ronțăit
pentru animale de companie, hrană și băuturi
pentru animale, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.

───────
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(210) M 2022 08159
(151) 11/11/2022
(732) PIRIOS CO S.R.L., STR. CAP.

PETRE MISCA, NR. 9, (CAM 1), BL.
M19, SC. 1, ET. 4, AP. 19, SECTOR
5, 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)

Skin Guru

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Regruparea în avantajul terţilor a 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, uleiuri pentru masaj, uleiuri de
masaj, uleiuri pentru masaj corporal, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri de masaj pentru
față, produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
produse cosmetice naturale, uleiuri naturale
de uz cosmetic, uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), aromatizanți (uleiuri esențiale),
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale vegetale, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale  pentru aromaterapie,

săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme 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, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru



machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp( cu excepția
transportului 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 cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
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pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme 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, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea



ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
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exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la 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, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme 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, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față



(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
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părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp,
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la 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, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme 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, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse



cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse osmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
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pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu 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, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme 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, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
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ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr,
loțiuni tonice pentru păr, produse nutritive
pentru păr, loțiuni cosmetice de păr, produse
lichide pentru păr, balsamuri solide pentru păr,
șampoane pentru părul uman, substanțe pentru
oxigenarea părului, produse pentru decolorarea
părului, preparate pentru neutralizarea părului,
uleiuri pentru îngrijirea părului, geluri pentru
aranjarea părului, preparate pentru nuanțarea
părului, preparate pentru îndreptarea părului,
balsamuri pentru hidratarea părului, produse
pentru hidratarea părului, preparate pentru
ondularea părului, produse de nuanțarea
părului, preparate pentru vopsirea părului,
creme pentru îngrijirea părului, preparate pentru
înfrumusețarea părului, preparate și tratamente
pentru păr, loțiuni de protecție pentru păr,
preparate pentru îngrijirea părului, nu de uz
medical, tratamente de menținere a părului de
uz cosmetic, creme pentru față, pudre pentru
față, machiaj pentru față, măști pentru față,
săpunuri de față, geluri pentru fata, uleiuri de
față, șervețele pentru față, pudre cosmetice
pentru față, produse exfoliante pentru față,
loțiuni cosmetice pentru față, creme pentru față
(produse cosmetice), măști de înfrumusețare
pentru față, măști pentru față și corp, creme de
față și de corp, furnizarea de informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la 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, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri



buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la 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, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
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de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme 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, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a



organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp, conducerea
şi administrarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, relaţii publice şi relatii cu clienţii,
servicii de comerț, prezentarea produselor în
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corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme 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, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice



medii de comunicare pentru retail, compilarea
şi sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.

───────

(210) M 2022 08167
(151) 11/11/2022
(732) DREAMME CREATIV STUDIO

SRL, STR. VISCOLULUI, NR.79,
CAMERA 6, SUBSOL, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

DreamME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.09

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

4. Ceară de albine, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
lumânări / conice, ceară de carnauba, ulei
de ricin pentru scopuri industriale, lumânări
pentru pomul de crăciun, gaz pentru iluminat,
ceară pentru iluminat, uleiuri pentru iluminat,

cărbune pentru narghilea, ceară industrială,
fitile pentru lampă, felinare (lumânări), preparate
anti-alunecare pentru curele, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, parafină,
lumânări parfumate, ulei textil, fitile pentru
lumânări, lumânări de soia, combustibili şi
materiale pentru iluminat, lumânări, fitiluri pentru
lămpi, candele (lumânări), lumânări plutitoare,
lumânări votive, aranjamente din lumânări,
lumânări pentru masă, lumânări tip pastilă,
lumini de crăciun (lumânări), lumânări în
cutii metalice, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări pentru iluminare nocturnă, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, lumânări
pentru morminte, neelectrice, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări pe bază de seu,
lumânări în formă de fructe, lumânări cu
repelent pentru insecte, lumânări pentru pomul
de crăciun, lumânări cu aromă de mosc, ceară de
albine folosită la fabricarea lumânărilor, lumânări
utilizate pentru iluminare pe timp de noapte,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări).
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, aparate de filtrare pentru
acvarii, lămpi cu arc, arzătoare pentru lămpi,
felinare cu lumânări, carbon pentru lămpile
cu arc, corpuri de iluminat pentru plafoane,
candelabre, lampioane chinezeşti, lămpi cu
lumină rece, lumini direcţionale pentru biciclete,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi standard, lămpi de podea, proiectoare de
lumină, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni
festive, ghirlande luminoase pentru decoraţiuni
festive, torţe, lămpi cu gaz, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, numere
luminoase pentru case, 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, 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, lămpi cu petrol, lămpi de siguranţă,
lămpi stradale, lanterne electrice, lanterne
electrice de buzunar, tuburi luminoase pentru
iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, lumânări fără flacără
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
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luminoase de crăciun (altele decât lumânări),
lumini de veghe (altele decât lumânări), lămpi în
formă de lumânări, lumânări electrice acționate
cu baterii, lumânări cu led-uri, aparate de
iluminat și reflectoare, aprinzătoare, lumânări
electrice, lumânări fără flacără, lumânări cu led,
lumânări electrice parfumate, lampă (sticle de
-), lampadare, lămpi fluorescente, lămpi flexible,
lămpi decorative, lămpi solare, lămpi reflectoare,
lămpi incandescente, suporturi pentru lămpi,
lămpi cu halogen, becuri de lămpi, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi cu ulei, lămpi
cu picior, globuri de lămpi, lămpi din sticlă,
lămpi de birou, lămpi cu led, lămpi pentru
camping, lămpi de masă, suporturi pentru
lămpi neelectrice, ornamente superioare pentru
lămpi, filamente pentru lămpi electrice, lămpi
pentru instalații electrice, lămpi portabile (pentru
luminat), lămpi de căutare portabile, lămpi
pentru iluminat festiv, lămpi electrice de noapte,
lămpi stroboscopice pentru discoteci, lămpi de
plafon suspendate, lămpi pentru pomul de
crăciun, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
stroboscopice (efecte de lumini), lămpi electrice
pentru iluminare în interior.
16. Ştampile cu adresă, 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, bannere din hârtie, schiţe /
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
cataloage, benzi desenate, pungi conice din
hârtie, blocuri de desen, planşete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, peniţe pentru desen,
rigle pentru desen, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii / dosare din plastic pentru
hârtii, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), tuşuri de
desen, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografică, reviste (publicaţii periodice),
felicitări muzicale, suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, hârtie, sclipici pentru papetărie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,

fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, postere, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, etichete de securitate (sigilii
din hârtie), papetărie, materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), cărţi de scris sau de colorat,
cărți de colorat, imagini de colorat, obiecte de
artă şi figurine din hârtie şi carton, materiale
şi mijloace pentru decorare şi artă, produse
de imprimerie, papetărie şi rechizite, picturi
(tablouri) înrămate sau nu.
20. Fotolii, agăţători pentru genţi, nemetalice,
bambus, perdele din bambus, coşuri,
nemetalice, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de sprijin,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, cutii din lemn
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, tâmplărie
artistică, comode, cutii pentru jucării, agăţători
pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte,
cuiere, pătuţuri pentru copii, tejghele (mese),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobă), lădiţe,
dulapuri, inele pentru perdele, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtain tie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), divane, uşi pentru mobilă, mese de
toaletă, dulapuri pentru dosare, socluri pentru
ghivecele de flori, suporturi pentru flori (mobilă),
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), coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), tetiere (mobilă), scaune
înalte pentru bebeluşi, dulapuri de cartotecă
(mobilă), jaluzele interioare (mobilă) / obloane
interioare (mobilă), premergătoare, mobilă
gonflabilă, fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat,
organizatoare pentru bijuterii, panouri de agăţat
cheile, scări din lemn sau plastic, zăvoare,
nemetalice, pupitre, picioare pentru mobilă, cutii
de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi
de bibliotecă, vestiare (mobilier), încuietori,
altele decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, saltele, plăci de oglindă, oglinzi
(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), sidef,
neprelucrat sau semiprelucrat, mulaje pentru
ramele de tablouri, ecusoane, nemetalice /
plăci de identificare, nemetalice, cuibare /
căsuţe, standuri pentru ziare, mobilă de
birou, jaluzele interioare din hârtie/ rulouri
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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, rafturi pentru
farfurii, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi,
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, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, mobilier şcolar, ecrane de
protecţie pentru şeminee (mobilă), ecrane de
protecţie (mobilă), scaune / bănci (scaune),
scaune din metal, banchete, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, vitrine (mobilă),
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit / saltele
de dormit, canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, scaune cu trepte, nemetalice,
trepte (scări), nemetalice, taburete, împletituri
din paie, borduri din paie, blaturi de mese,
mese, mese din metal, jaluzele interioare din
material textil/ rolete interioare din material textil,
suporturi de prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice,
cărucioare (mobilă), mese pentru calculatoare
(mobilă) / mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă), mese de scris / rafturi pentru maşinile
de scris, suporturi pentru umbrele, suporturi
valet, platforme pentru schimbarea bebeluşilor
montate în perete, dulapuri de haine, suporturi
pentru lavoare (mobilă), împletituri, clopoţei de
vânt (decoraţiuni), 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, bambus, neprelucrat sau semiprelucrat,
scăunele pentru băi, dulapuri de bucătărie
pentru veselă, organizatoare pentru sertare,
organizatoare de dulap suspendate, mobilă şi
mobilier, rame.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
înlocuitori de cafea, 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, zahăr
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 zahăr,
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
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proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală 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,
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,
chipsuri de cartofi acoperite cu ciocolată, ceaiuri
de plante, înlocuitori de ceai, produse din
ciocolată cu lichior, înlocuitori de cacao, drojdie
pentru fabricarea berii, kombucha, produse de
patiserie daneză, gnocchi, cristale de jeleu
cu arome, pentru fabricarea produselor de
cofetărie cu jeleu, suc de lămâie cristalizat
(pentru asezonare), semințe de dovleac
procesate (pentru asezonare), semințe de
cânepă procesate (pentru asezonare), grâu
spelt, procesat, mâncare pe bază de tăiței,
pentru bebeluși.
32. 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 malț, must de malț, 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.
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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, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), ţinerea evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea afacerilor,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
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, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, 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, servicii de relaţii media,
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, publicitate exterioară, publicitate cu
plata per click, întocmirea ştatelor de plată,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor 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, 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, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, 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, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi, desfășurarea de
evenimente comerciale, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
40. Abraziune, aplicarea de apreturi de
finisaj pe materialele textile, legătorie, tăierea
ţesăturilor, impermeabilizarea țesăturilor /
impermeabilizarea pânzelor, vopsirea ţesăturilor,
precontractarea ţesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii de
separare a culorilor, tratamente de
rezistenţă la rupere pentru articolele de
îmbrăcăminte, confecţionarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi,
croitorie de damă, servicii de vopsire, brodare,
gravare, albirea ţesăturilor, înrămarea lucrărilor
de artă, suflarea sticlei, şlefuire, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor din
piele, prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică, magnetizare, placarea cu metal,
tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice, finisarea
hârtiei, imprimarea de modele, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografică, fotogravură, tipărire
(imprimare), imprimarea serigrafică, placarea
cu argint, lipire, tratamente de colorare a
geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile /
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tratarea ţesăturilor, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, imprimare
3d personalizată pentru alţii, servicii de
fabricare personalizată și montaj, tratamentul
şi transformarea materialelor, tratamentul
materialelor textile, a pieilor şi a blănurilor,
imprimare şi developare fotografică, înrămare
pentru tablouri.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, 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 de cazare hotelieră, 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 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, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, închirieri de mobilier de
birou.

───────

(210) M 2022 08176
(151) 11/11/2022
(732) S.C. NOTORION BUSINESS

S.R.L., STR. FURNICA NR. 49,
JUD. PRAHOVA, SINAIA, 106100,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

WE WHEEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#D8FF01), negru (HEX #000101), gri
(HEX #F1EFF2)

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

12. Biciclete electrice, biciclete, biciclete de
munte.
28. Articole de sport.
37. Reparații de biciclete.
39. Închiriere de biciclete electrice, închirieri de
biciclete.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive și culturale, furnizare
de activități recreative, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de activități
recreative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de tururi ghidate, servicii sportive și de fitness,
servicii recreative legate de drumeții și camping.

───────
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(210) M 2022 08178
(151) 15/11/2022
(732) OANA TEA AND COFFEE S.R.L.,

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GIVITA, NR. 37E, JUDET ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Laboratorul Naturii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
11.03.05; 05.03.13; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.08

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

cafea și cicoare, băuturi pe bază de cafea,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, boabe
de cafea învelite în zahăr, cafea (preparate
vegetale care înlocuiesc -ua), înlocuitor de cafea
pe bază de cicoare, amestecuri de cafea de
malț cu cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate.
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35. Publicitate, 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: cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea verde, cafea sintetică, băuturi din cafea,
amestecuri de cafea, cafea gata preparată,
boabe de cafea, concentrate de cafea, extracte
de cafea, cafea de malț, cafea cu ciocolată,
uleiuri de cafea, pungi de cafea, doze de cafea,
cafea cu gheață, esențe de cafea, capsule
de cafea, cafea cu lapte, rome de cafea,
înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cafea, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, boabe de cafea prăjite, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
extracte de cafea de malț, umpluturi pe bază de
cafea, amestecuri de cafea și malț, amestecuri
de cafea și cicoare, băuturi pe bază de cafea,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, boabe
de cafea învelite în zahăr, cafea (preparate
vegetale care înlocuiesc -ua), înlocuitor de cafea
pe bază de cicoare, amestecuri de cafea de

30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea verde, cafea sintetică, băuturi din cafea,
amestecuri de cafea, cafea gata preparată,
boabe de cafea, concentrate de cafea, extracte
de cafea altele decat uleiuri esentiale, cafea de
malț, cafea cu ciocolată, uleiuri de cafea altele
decat uleiuri esentiale, pungi de cafea umplute,
doze de cafea umplute, cafea cu gheață, esențe
de cafea, capsule de cafea umplute, cafea cu
lapte, arome de cafea, înlocuitori de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe de
cafea prăjite, boabe de cafea măcinate, esențe
de cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea
altele decat uleiuri esentiale, cicoare (înlocuitori
de cafea), amestecuri de extracte de cafea
de malț cu cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea altele decat uleiuri
esentiale, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de
cafea), extracte de cafea de malț altele decat
uleiuri esentiale, umpluturi pe bază de cafea,
amestecuri de cafea și malț, amestecuri de

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

STR. PICTOR ION NEGULICI,
13C, ET. 4, BIROUL, NR. 42,
BUCURESTI, ROMANIA



malț cu cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, ciocolată de casă sub formă
de foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate.
43. 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, servicii oferite de cafenele,
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, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, pizzerii, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, 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 de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, 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 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, sevicii
de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2022 08179
(151) 11/11/2022
(732) GRECU SI ASOCIATII -

SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI,
STR. ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR.
8, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ATELIER JURIDIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Productie, organizare si coordonare de
evenimente juridice, culturale, artistice si de
divertisment, productie de emisiuni juridice de
radio, de televiziune si online prin intermediul
unui site de internet, divertisment de natura
emisiunilor juridice, difuzare de reportaje in
domeniul juridic, creare si productie de
podcasturi juridice, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor juridice, furnizare de
publicatii electronice online nedescarcabile in
domeniul juridic, servicii de publicare on-line in
domeniul juridic.

───────
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(210) M 2022 08180
(151) 11/11/2022
(732) ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT OF ROMANIA,
STR LISABONA, NR 8,
BUCURESTI, 011787, ROMANIA

(540)

JARomania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.03.02;
26.03.04; 29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#285F74), verde (HEX#00A0AF)

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

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

───────

(210) M 2022 08182
(151) 15/11/2022
(732) COMPACT PRO EXIM SRL,

STR.LT. STEFAN MARINESCU,
NR.20, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LAWA ORGANIC
CHARCOALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.01

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

clase:
4. Aprinzătoare pentru grătare, aprinzătoare
de foc solide, brichete, brichete combustibile
(brichete de cărbune), brichete cu cărbune
(tadon), brichete cu lignit, brichete de cărbune,
brichete de cărbune cu adaos de cuarț
pentru uz gospodăresc, brichete de cărbune
de lemn, brichete de cărbune pentru uz
gospodăresc, brichete de cocs cu adaos de
cuarț, pentru uz gospodăresc, brichete de
turbă (combustibili), brichete din bitum, brichete
pentru grătar, cărbune, cărbune (combustibil),
cărbune cu conținut scăzut de cenușă, cărbune
cu conținut scăzut de sulf, cărbune de lemn
(combustibil), cărbune de lemn din pomi
fructiferi utilizat ca și combustibil, cărbune de
lemn pentru grătare, cărbune pentru narghilea,
combustibil pentru aprinderea focului pentru
grătar, combustibil pentru grătare, combustibil
pentru dispozitive care servesc la menținerea
mâncării calde, combustibil pentru încălzirea
locuinței, combustibil în formă de brichete,
combustibili pe bază de cărbune, combustibili în
formă de brichete, combustibili pentru brichete,
combustibili pentru grătare, combustibili pentru
gătit, combustibili pentru încălzire, combustibili
solizi, combustibili sub formă de brichete, lemn
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destinat utilizării drept combustibil, materiale
combustibile, praf de cărbune (combustibil).

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023

narghilea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  cărbune  sub formă de  bulgări,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărbune utilizat dreptcombustibil, servicii de
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
combustibil  pentru  aprinderea  focului pentru 
grătar,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în 
legătură  cu  combustibil  pentru  brichete  pe 
bază  de  butan, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu combustibil  pentru 
grătare, servicii  de vânzare cu amănuntul în 
legătură  cu  combustibili  fosili, servicii  de 
vânzar     cu     amănuntul    în     legătură    cu
combustibili  fără  fum,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură  cu combustibili în formă 
de brichete,  servicii  de  vânzare cu amănuntul 
în    legătură     cu     combustibili   pe  bază   de
hidrocarburi derivați din gudron,    servicii   de
vânzar  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
combustibili  pe  bază  de  hidrocarburi,  servicii 
de vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
combustibilipe bază de cărbune, servicii de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
combustibili  pentru brichete,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în legătură  cu 
combustibili pentru gătit, servicii devânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu   combustibili    solizi,
servicii de vânzare cu amănuntul înlegătură cu 
compuși  care  nu  scot  fum  pentru utilizare 
drept  combustibili,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  în  legătură  cu  lichid  de  aprindere
pentru brichete cu cărbune, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pelete din fibră
comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pelete de combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse  pe  bază  de  cărbune  utilizate  drept 
combustibil,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata în 
legătură  cu așchii de lemn folosite pe post
de combustibil, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu așchii de lemn pentru afumat
alimente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu  așchii  de  lemn  pentru   aprindere,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata în  legătură  cu 
așchii  de  lemn  pentru  aprindere în  scopul 
afumării  și  aromatizării  alimentelor, servicii 
de vânzare cu ridicata în legătură cubutuci 
pentru  șemineuri,  servicii  de  vânzare  cu  
ridicata  în  legătură  cu  combustibil  pentru 
grătar  făcut  din  așchii  de lemn,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură cu  lemn sub 
formă  de  brichete,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  pelete  de  lemn pentru 
încălzire  (combustibil),  servicii  de  vânzare cu 
ridicata în legătură  cu produse combustibile
din așchii de lemn presate, servicii de vânzare
cu ridicata  în legătură cu produse pentru aprins
 

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu așchii de lemn folosite pe post de combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așchii de lemn pentru afumat alimente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu așchii
de lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așchii de lemn pentru
aprindere în scopul afumării și aromatizării
alimentelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu butuci pentru șemineuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu combustibil
pentru grătar făcut din așchii de lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lemn sub
formă   de    brichete,  servicii   de   vânzare  cu
amănuntul în legătură cu pelete de lemn pentru
încălzire (combustibil), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse combustibile
din așchii de lemn presate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru aprins
focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aprinzătoare de
foc solide, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aprinzătoare lichide pentru rătar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aprinzătoare pentru foc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aprinzătoare pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu benzi de hârtie pentru aprindere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete combustibile (brichete de
cărbune), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu brichete cu cărbune (tadon), servicii
de   vânzare   cu    amănuntul  în  legătură cu
brichete  cu  lignit, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legătură cu brichete de cocs cu 
adaos  de  cuarț,  pentru  uz gospodăresc, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în  legătură 
cu  brichete de cărbune, servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  în  legătură  cu  brichete de 
cărbune  cu  adaos  de  cuarț  pentru  uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
în  legătură  cu  brichete  de  cărbune  de  lemn,
servicii  de vânzare cu amănuntul în legătură cu
brichete  de  cărbune  pentru  uz   gospodăresc,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul în  legătură 
cu brichete de turbă (combustibili), servicii de
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu 
brichete  din  bitum,  servicii  de  vânzare cu
amănuntul în legătură cu brichete pentru grătar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brichete pentru uz gospodăresc din amestec
de cărbune, cocs și adaos de cuarț, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărbune
de lemn pentru grătare, servicii de vânzare
cu   amănuntul  în  legătură  cu  cărbune  pentru
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pentru brichete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu combustibili pentru gătit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
solizi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu compuși  care nu scot  fum pentru utilizare 
drept  combustibili,  servicii de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  lichid  de aprindere 
pentru  brichete  cu  cărbune,  servicii de 
vânzare cu ridicata în  legătură  cu  pelete  din
fibră comprimată fabricate din plante de cultură,
folosite drept combustibil, servicii de vânzare 
cu  ridicata  în legătură  cu  pelete  de 
combustibil, servicii devânzare cu ridicata în 
legătură  cu  produse  pe bază  de  cărbune 
utilizate drept combustibil, servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog în  legătură  cu 
așchii  de  lemn  folosite  pe  post de 
combustibil,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul
prin catalog în legătură cu așchii de lemn
pentru afumat alimente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu așchii
de lemn pentru aprindere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu așchii
de lemn pentru aprindere în scopul afumării și
aromatizării alimentelor, servicii de vânzare cu
amănuntul  prin  catalog în legătură cu butuci 
pentru  șemineuri, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în legătură  cu 
combustibil  pentru  grătar  făcut  din așchii  de 
lemn,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul prin 
catalog  în  legătură  cu  lemn  sub  formă  de
brichete,  servicii  de vânzare cu amănuntul  prin 
catalog  în  legătură cu  pelete  de  lemn  pentru 
încălzire  (combustibil), servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu produse 
combustibile  din  așchii  de lemn  presate, 
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog 
în  legătură  cu  produse  pentru aprins  focul 
(lemne de aprindere), servicii devânzare cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
aprinzătoare  de  foc  solide,  servicii  de vânzare 
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
aprinzătoare  lichide  pentru  grătar,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aprinzătoare pentru foc, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
aprinzătoare pentru grătare, servicii de vânzare 
cu  amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu  benzi 
de hârtie pentruaprindere, servicii de vânzare
cu  amănuntul prin  catalog  în  legătură  cu 
brichete,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
prin  catalog  în  legătură cu  brichete 
combustibile (brichete de cărbune), servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog  în legătură 
cu  brichete  cu  cărbune  (tadon),  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  prin  catalog în legătură

focul (lemne de aprindere), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aprinzătoare de foc
solide, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aprinzătoare lichide pentru grătar, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aprinzătoare
pentru  foc,  servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în
legătură cu aprinzătoare pentru grătare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi
de hârtie pentru aprindere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu brichete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
combustibile  (brichete  de  cărbune),  servicii
de vânzare cu ridicata  în legătură cu brichete
cu  cărbune  (tadon), servicii  de  vânzare  cu
ridicata   în   legătură   cu   brichete   cu  lignit,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata în  legătură  cu
brichete  de cocs  cu adaos de  cuarț,  pentru
uz gospodăresc, servicii de vânzare  cu ridicata
în legătură cu brichete de cărbune,servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu  brichete de
cărbune  cu  adaos  de  cuarț  pentru  uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu brichete de cărbune de lemn, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu brichete
de cărbune pentru uz gospodăresc, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brichete de
turbă  (combustibili),  servicii  de vânzare cu 
ridicata în  legătură  cu  brichete  din  bitum, 
servicii  de vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu 
brichete  pentru grătar,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură cu  brichete  pentru  uz 
gospodăresc  din  amestec de  cărbune,  cocs  și 
adaos  de cuarț,  servicii  de vânzare cu ridicata
în legătură cu cărbune de lemn pentru grătare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cărbune pentru narghilea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cărbune sub formă de
bulgări, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cărbune utilizat drept combustibil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru brichete pe bază de butan, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibil
pentru grătare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură  cu  combustibili  fosili,  servicii  de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
fără fum, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili în formă de brichete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili pe bază de hidrocarburi derivați
din gudron, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili pe bază de hidrocarburi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili pe bază de cărbune, servicii de
vânzare  cu  ridicata  în  legătură cu combustibili
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cu brichete cu lignit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete de
cocs cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu amănuntul prin cataog în
legătură  cu  brichete   de  cărbune,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru uz
gospodăresc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brichete de cărbune
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu brichete de cărbune
pentru uz gospodăresc, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
de turbă (combustibili), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brichete
din bitum, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu brichete pentru grătar,
servicii de vânzare cu amă nuntul prin catalog
în legătură cu brichete pentru uz gospodăresc
din amestec de cărbune, cocs și adaos de cuarț,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cărbune de lemn pentru grătare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cărbune pentru narghilea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cărbune    sub  formă  de   bulgări, servicii de
vânzare cuamănuntul prin catalog în legătură
cu  cărbune  utilizat  drept  combustibil,  servicii 
de  vânzare  cu amănuntul  prin  catalog  în 
legătură  cu  combustibil pentru  aprinderea 
focului  pentru  grătar,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
combustibil  pentru   brichete    pe bază de
butan, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibil pentru grătare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu combustibili fosili, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
combustibili  fără  fum,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul prin catalog în legătură cu
combustibili în formă de brichete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu combustibili pe bază de hidrocarburi derivați
din gudron, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibili pe bază de
hidrocarburi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili pe bază
de cărbune, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu combustibili pentru
brichete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu combustibili pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu combustibili solizi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
compuși care nu scot fum pentru utilizare drept
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul

prin  catalog în legătură  cu  lichid  de  aprindere
pentru brichete cu cărbune, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pelete
din fibră comprimată fabricate din plante de
cultură, folosite drept combustibil, servicii de
vânzare cu amănuntul  prin catalog în  legătură
cu pelete de combustibil, servicii de vânzare
cu  amănuntul  prin  catalog  în  legătură cu 
produse  pe  bază  de  cărbune utilizate  drept
combustibil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu așchii de lemn folosite
pe post de combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru afumat alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu așchii de
lemn pentru aprindere în scopul afumării și
aromatizării alimentelor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu butuci pentru
șemineuri,  servicii  de  vânzare  cu  amănuntul
online  în  legătură  cu combustibil  pentru
grătar  făcut din  așchii de   lemn,  servicii  de
vânzare   cu  amănuntul  online  în   legătură  cu
lemn  sub  formă  de  brichete,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură cu
pelete  de  lemn  pentru  încălzire  (combustibil),
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  produse  combustibile  din  așchii 
de  lemn  presate,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură cu  produse 
pentru  aprins  focul  (lemne  de  aprindere), 
servicii  de  vânzare cu amănuntul online în 
legătură  cu  aprinzătoare  de  foc  solide, 
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură cu aprinzătoare lichide pentru grătar, 
servicii  de  vânzare  cu amănuntul  online  în 
legătură cu aprinzătoarepentru foc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aprinzătoare pentru grătare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu benzi de
hârtie pentru aprindere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brichete combustibile (brichete de cărbune),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brichete cu cărbune (tadon), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brichete cu lignit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete de
cocs cu adaos de cuarț, pentru uz gospodăresc,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură  cu  brichete  de  cărbune,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
brichete  de cărbune cu adaos de cuarț  pentru 
uz  gospodăresc,  servicii  de  vânzare cu 
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8. 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)
11. Căzi, chiuvete.
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21. Bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, bazine (recipiente), boluri,
boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi de
baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
coșuri pentru prosoape, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cuve pentru clătit,
dispensere de șervețele pentru față, dispozitive
pentru săpun lichid, distribuitoare de bile
demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, etajere pentru cadă
din material plastic, farfurioare pentru bărbierit,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi
pentru role de hârtie igienică, inele pentru
prosoape, inele pentru prosoape (accesorii de
baie), inele pentru prosop (din metal prețios),
inele pentru prosop, nu din metal prețios, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, lavoare

amănuntul    online    în   legătură   cu   brichete
de cărbune de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul  online  în legătură cu brichete de
cărbune  pentru   uz   gospodăresc,  servicii  de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
brichete  de  turbă (combustibili),  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
brichete  din  bitum,  servicii de  vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  brichete 
pentru grătar,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul online în legătură cu brichete pentru
uz gospodăresc din amestec de cărbune, cocs și
adaos de cuarț, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărbune de lemn pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărbune pentru narghilea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărbune sub formă de bulgări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărbune
utilizat drept combustibil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu combustibil
pentru aprinderea focului pentru grătar, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibil pentru brichete pe bază de butan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu combustibil pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu combustibili fosili, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibili fără fum, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili
în formă de brichete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili pe
bază de hidrocarburi derivați din gudron, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibili pe bază de hidrocarburi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu combustibili pe bază de cărbune, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibili pentru brichete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în
legătură cu combustibili pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combustibili solizi.

───────



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

de flori, terarii de apartament (pentru animale),
terarii de apartament (pentru plante), terarii
de interior pentru plante, tăvi cu semințe
pentru cultivare, tăvi pentru semințe, vase de
porțelan pentru plante, vase din lut, vase
pentru plante din material plastic, vaze, vaze
conice, vaze de flori din metale prețioase,
vaze din lut pentru podea, vaze din piatră
pentru podea, vaze din sticlă, vaze din sticlă
pentru podea, vaze pentru flori, vaze pentru
podea, vaze, nu din metal prețios, acvarii
și vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și de
lichide pentru animale de companie, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
piepteni pentru animale, biberoane pentru
animale mici, boluri pentru băut pentru animale
de companie, 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,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată.

───────
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9. Materiale înregistrate, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție,
magneti, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, 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
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electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, echipament
pentru scufundări, cd-uri audio, cd-uri cu muzică,
dvd-uri preinregistrate, aparate digitale de redat
muzica, benzi audio cu muzică, casete video
preînregistrate cu muzică, discuri optice care
conțin muzică, cipuri care conțin înregistrări
muzicale, muzică digitală descărcabilă, muzică
digitală care poate fi descărcată de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
înregistrări muzicale sub formă de discuri,
înregistrări muzicale, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, huse pentru tablete,
cabluri usb, cabluri usb luminoase, încărcătoare,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, 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), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, 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, conectori de cabluri,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, 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, aparate și instrumente multimedia,

blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, cărți
audio, fișiere digitale (podcast), podcast-
uri descărcabile, aplicații mobile educative
descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, aplicații educative pentru tablete
descărcabile, aplicații de calculator educative
descărcabile
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, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, acoperitoare pentru
tăvi de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
ceară de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare (desen), 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 din hârtie, tăvițe
pentru păstrarea instrumentelor de proiectare,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
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, materiale pentru modelare, 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 (desen), dreptare (desen), 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 (din hârtie sau carton), 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
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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 carton, 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, 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, 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, plastilină pentru
copii, 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),
capse de birou, bilete tipărite, broșuri, bonuri
valorice, blocnotesuri pentru notițe, caiete,
buletine informative, buletine de știri (materiale
tipărite), broșuri tipărite, 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, truse pentru prelevarea
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
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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 (rechizite de birou), mape
pentru documente (rechizite de birou), mape
(rechizite de birou), 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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comenzi online, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, închirieri de spațiu publicitar,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, organizare pentru dispunerea de spațiu
publicitar în ziare, furnizarea de spațiu publicitar
în publicații periodice, ziare și reviste, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, în scopuri
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, 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,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare
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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 tipărite, fotografii înrămate
și neînrămate, grafice tipărite, ghiduri de studiu,
cărți, cărți de desenat sau de scris



de texte publicitare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de telemarketing,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de creare de marci, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobile,
dezvoltarea de concepte publicitare, editare-
tehnoredactare texte publicitare, organizare
de târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, închiriere de
mașini și aparate de birou, intermediere de
contracte (pentru terți), servicii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, 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, 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 aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat și reflectoare, 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
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
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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 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, 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, 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 înregistrate
41. Servicii de 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 și interpretare, servicii
de traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
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zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct, servicii
de realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, divertisment muzical, spectacole
muzicale, organizare de divertisment muzical,
spectacole muzicale live, concerte muzicale
pentru televiziune, închiriere de instrumente
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, servicii
de educație muzicală, concerte muzicale pentru
radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online nedescărcabile,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, prezentare de concerte,
divertisment de tipul concertelor, concerte de
muzică în direct, organizare și coordonare de
concerte, organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, servicii de centre de amuzament
pentru taberele de vacanță, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii oferite de parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii
oferite de ateliere recreative, servicii oferite
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
oferite de cluburi de fani (divertisment),
servicii oferite de centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
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interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
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, organizare de petreceri,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, furnizare de instalații pentru
emisiuni-concurs, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, organizarea și conducerea
de workshop-uri, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
conferințe, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), cursuri de instruire privind
sănătatea, servicii de cluburi de sănătate
(antrenamente), antrenamente pentru sănătate
și de fitness, educație cu privire la sănătatea
fizică, formare privind sănătatea și starea de
bine, servicii oferite de ateliere de formare,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, coaching personal (formare),
consiliere în carieră (educație), consultanță în
domeniul formării și perfecționării, consultanță
legată de formarea în materie de competențe
profesionale, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, coordonare de ateliere educative
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri cu
privire la administrarea afacerilor, coordonare de
cursuri de formare profesională, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, asistență profesională
individualizată (coaching)
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, 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 portaluri



de internet, spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, găzduirea de podcasturi,
găzduire de transmisii video, servicii it, software
ca serviciu (saas), închirierea de software,
design și dezvoltare de software, găzduire de
webloguri, gazduire de continut digital, găzduire
de conținut educațional multimedia, închiriere
de software de calculator pentru călătorii,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
elaborării documentelor de transport prin rețele
de calculator, intraneturi și internet, furnizare de
hărți geografice online, nedescărcabile, găzduire
de conţinut digital
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, consiliere în materie de sănătate,
servicii medicale și de sănătate, consultanță
profesională în materie de sănătate, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații în materie de sănătate, servicii
de îngrijire mentală, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, servicii
farmaceutice, servicii medicale, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, servicii de
îngrijire mentală, servicii de evaluare a sănătăţii,
consiliere medicală, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, consiliere
psihologică, consiliere legată de nutriție

───────

(210) M 2022 08188
(151) 11/11/2022
(732) FLOW CONCEPT SRL, STR.

ISTRIEI NR. 9, BL. C7, SC. 2,
ET. 1, APART. 19, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LiveTickets

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10;
20.05.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
alb, verde, negru

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

35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, publicitate și
marketing, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
promovarea vânzărilor pentru terți, informații
despre vânzarea de produse, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de marketing în
domeniul călătoriilor, management de afaceri în
domeniul atracțiilor pentru vizitatori.
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41. Rezervare de bilete la concerte, servicii ale
agențiilor de bilete, servicii de agenții de bilete
(divertisment), rezervare de bilete la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete pentru
spectacole, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte, agenții de rezervări pentru bilete
de teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervare de bilete pentru
concerte, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente sportive, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii de
agenții de rezervare de bilete la teatru, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de agenții de rezervare
pentru bilete la cinematografe, servicii de agenții
de rezervare de bilete la cinematografe, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de informare cu privire la
bilete pentru spectacole, servicii ale agențiilor
de bilete pentru spectacole de teatru, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de rezervare
de bilete pentru concerte și spectacole de
teatru, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
și locuri la spectacole de teatru, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, publicarea de cataloage cu
informații turistice.

───────

(210) M 2022 08191
(151) 11/11/2022
(732) SC PRODUCȚIA DE GHEAȚĂ

SRL, STR. CARANSEBEȘ NR. 26,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310238,
ARAD, ROMANIA

(540)

icy bites

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Gheață (apă înghețată), înghețată, gheață
cuburi, cubulețe.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2022 08193
(151) 14/11/2022
(732) SC SAMPLAST DAN

PRODUCTION SRL, STR.
ROTUNDA NR. 10, BLOC Y2A,
AP. 10, BUCURESTI, 032701,
ROMANIA

(540)

SMK packaging
it's your choice

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

16. Cutii din carton pentru pizza, șervețele din
hârtie, ambalaj de carton, cutii pliabile din carton.
39. Servicii de ambalare, servicii de împachetare
și ambalare, servicii de distribuire.

───────

(210) M 2022 08195
(151) 12/11/2022
(732) KEYSOLUTIONS SRL, STR.

MARTIR ION MIRON NR. 42, SAD
2, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
300290, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DOCTOR PRINT
Laborator & FOTO Studio

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu.
40. Servicii ale unui laborator foto.

───────

(210) M 2022 08198
(151) 14/11/2022
(732) VRANLACT SA, CALEA

MUNTENIEI, NR 1, JUDET
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

VALEA VERDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2022 08199
(151) 14/11/2022
(732) AGA ASIA LOGISTIC SRL, STR.

SINAIA, NR 18, BL.16, SC.1, ET.3,
AP.12, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ER GIDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Fructe si legume proaspete.

───────

(210) M 2022 08201
(151) 14/11/2022
(732) ANDREI DASCALESCU, ALEEA

PLAIULUI, NR.10, BL.B1, SC.C, ET.
3, AP.56, JUDET NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

FILMUL DE PIATRA
(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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2022 08204
(151) 14/11/2022
(732) ALDEEA PET SRL, STR.

ALEEA LUNCA BRADULUI, NR.
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PETGLOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 03.01.06

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale.
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
animale vii, organisme pentru reproducere,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri
pentru animale, plante, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
prin corespondență, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate și marketing.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitarăşi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticulturăşi silvicultură.

───────
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(210) M 2022 08205
(151) 14/11/2022
(732) LICURICI IMPEX, CALEA

SLANICULUI FN, JUDET BACAU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
ION CREANGA, NR. 106, BL C1, ET. 4,
AP. 3, CAM 2, JUDET IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.25; 24.09.05;
03.01.01; 03.01.22

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

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, 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, cutii pentru păstrarea trabucurilor
în condiţiile de umiditate prescrise, brichete
pentru fumători, soluţii lichide pentru ţigările
electronice, suporturi pentru chibrituri, cutii de
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. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse din tutun (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 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, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul.

───────
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(210) M 2022 08206
(151) 14/11/2022
(732) EAGLE ROCK CONSTRUCTION

SRL, STRADA ION LUCA
CARAGIALE, NR. 69, JUD.
BRASOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
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)

MOUNTAIN VIEW RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
06.01.04; 26.03.03; 27.05.01; 29.01.13

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

emitere de bonuri valorice ca parte a unui
program pentru clienții membri, emisiunea
de bonuri de valoare privind programele
de fidelizare a clienților, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), finanțare
imobiliară, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, servicii pentru garantarea
rentelor, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
portofoliilor de proprietăți, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor de clădiri, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestiunea investițiilor, gestiunea
proprietăților comerciale, managementul
proprietăților imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închirieri de
apartamente și birouri, închirieri de apartamente,
garsoniere și camere, închirieri de clădiri,
închirieri de locuințe (apartamente), închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, investiții
imobiliare, managementul portofoliului de
investiții, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), planificare de investiții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
punere la dispoziție de locuințe, 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 ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăților imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
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clase:
35. Publicitate, lucrări de birou, organizare
de promoții prin mijloace audiovizuale,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, marketing
imobiliar, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, organizare și coordonare de licitații
imobiliare, servicii de publicitate, publicitate
online, servicii imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
închiriere de apartamente, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare
de proprietăți imobiliare, administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), asigurare
de proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar,
colectarea chiriilor, colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
consultanță imobiliară, consultanță financiară
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
consultanță financiară privind bunuri imobiliare,



de consultanță financiară privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestionare a portofoliilor de
investiții, servicii de gestiune de multiproprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziții pentru investiții financiare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
închiriere-cumpărare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare de
investiții, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), agenții sau brokeraj
de închiriere de clădiri, agenții sau brokeraj
de închiriere de terenuri, agențiile imobiliare,
analiză financiară, analiza investițiilor, analiză
și consultanță financiară, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, consultanță
financiară privind investițiile, consultanță privind
investițiile rezidențiale, evaluare financiară și
furnizare de rapoarte de credit, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, evaluări legate
de expertize de clădiri, evaluări și estimări
financiare de proprietăți, finanțarea achizițiilor,
finanțarea achizițiilor de terenuri, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
garantarea fondurilor pentru achiziția de
proprietăți, gestionarea portofoliului de investiții,
gestiune financiară cu privire la investiții,
gestiunea fondurilor, gestiunea terenurilor,
evaluări imobiliare, închiriere de centre de
afaceri, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri de
birouri, informații financiare, investirea fondurilor,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, investiții
financiare, investiții în proprietăți imobiliare,
organizare de investiții financiare, planificare
financiară, estimări de proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii de achiziții de terenuri
(în numele terților), servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii

de agenții imobiliare pentru închirierea de
terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii de
evaluare, servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, servicii de gestiune
a investițiilor imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, servicii
de investiții în proprietăți comerciale, servicii
de planificare imobiliară (organizare de afaceri
financiare), servicii de tip garanții (escrow)
pentru bunuri imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
de informații computerizate privind afacerile
financiare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară.
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37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
construcții, construcții civile, consultații pentru
construcții, construcții de terase, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, demolare
de construcții civile, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, supervizare (conducere)
de lucrări de construcții, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, construcții de
case pe bază de comandă, construcții de
locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
lucrări de reparații în construcții, reparații
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
reparații în construcții, lucrări de etanșeizare
(construcții), construcții și reparații de clădiri,
eliminarea molozului din clădiri (servicii de
construcții), instalare de structuri de construcții
cu sticlă, construcții de grădină (montare
și închidere cu geamuri), amenajare de
terenuri (construcții), amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, vopsire, pentru suprafețe
interioare și exterioare, servicii de colmatare
și călăfătuire interioare, servicii de zugrăvire
de interioare de case în scopuri decorative,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri



rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcție de
clădiri pe bază de comandă, construcție de
clădiri și de alte structuri.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, evaluarea proprietăților imobiliare.

───────

(210) M 2022 08208
(151) 14/11/2022
(732) HORIZON GLOBAL CONSULTING,

STR. POETULUI, NR. 1C, BL. R12,
SC. B, ET. 3, AP. 66, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, 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)

HORIZON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.11

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

clase:
16. Etichete, cu excepția celor din materiale
textile, etichete autocolante, etichete adezive,
etichete adezive tipărite, etichete pentru
marcare, etichete din hârtie sau carton, etichete
tipărite din hârtie, vizor port-etichete pentru
dosare, panglici pentru imprimante de mână
pentru etichete (articole de birou), autocolante
(articole de papetărie).
35. Marketing şi promovare, consultanta,
consultanta in management, consultanta
in marketing, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță în

managementul afacerilor pentru întreprinderi
comerciale, publicitate online pe o reţea
de computere, managementul afacerilor,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, prelucrare automata de date, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
realizare de materiale publicitare, reactualizarea
materialelor publicitare, producție de materiale
publicitare, pregatire de documente, copiere
de documente pentru terți, consultanță privind
gestiunea documentelor de afaceri.
36. Consultanta privind investitiile, consiliere
fiscală (nu contabilitate), consultații în domeniul
estimărilor fiscale, consultanta financiara,
consiliere financiară privind planificarea fiscală,
servicii de consultanță și de informații financiare,
consultanță privind fondurile de investiții, analiza
financiara, evaluare și analiză financiară, servicii
de analiză și cercetare financiară.
40. Servicii de tiparire, tiparire de materiale
publicitare, servicii de tipărire digitală la
cerere de cărți și alte documente, servicii de
tipărire de articole de papetărie, colaționare
(legătorie) de materiale copiate, servicii de
finisare a tipăriturilor (legătorie), furnizare de
informații despre servicii de legătorie, legare de
documente.

───────
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(210) M 2022 08209
(151) 14/11/2022
(732) DRINK DIVISION 35 SRL, STR.

FANTANILOR, NR 43, BL. B14,
AP. B39, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGA NR. 106, BL C1, ET.
4, AP. 3, CAM 2, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Vin cu Dor Azi Mâine Oricând

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.01.18

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

clase:
33. Vinuri, vin roșu, vin fiert, vin alb, vin spumant,
vinuri îmbogățite, vinuri spumante, vinuri dulci,
vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin de fructe, vin
de struguri, vin pentru gătit, vin slab alcoolizat,
vin spumant de struguri, vinuri de desert, vinuri
cu alcool, vinuri roșii spumante, vinuri albe
spumante, vinuri spumante naturale, vinuri de
masă, vin spumant de fructe, băuturi pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri)
35. Regruparea în avantajul terţilor a vinurilor
din clasa 33 (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii de comerț
cu vinuri si dulciuri 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 și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ în spatiu
fizic şi/ sau online, cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, furnizare de informaţii comerciale
consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenţii de import și
export, servicii de mediere și negociere, servicii
de comandă, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de aprovizionare pentru terţi, servicii
de abonament, 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, furnizarea
de informații și asistență comerciala pentru
consumatori, 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, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online într-
o rețea 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,
publicitate on-line într-o rețea de calculatoare.

───────
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(210) M 2022 08210
(151) 14/11/2022
(732) RADU-MIHAI NICULA, SAT.

RĂCHITA NR. 83, COM. SĂSCIORI,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR. 3, ET,
2, AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Snow Artist 1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.17; 26.01.18

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

25. Îmbracaminte pentru practicarea sporturilor,
haine de iarna, manusi de iarna, jachete scurte,
groase, de iarnă.
41. Instruire in sporturi de iarna, organizarea
de competitii sportive, inchiriere de schiuri,
inchiriere de echipamente de ski, inchiriere de
snowboard-uri, inchiriere de echipamente de
snowboard.

───────

(210) M 2022 08212
(151) 14/11/2022
(732) PROȚAP MASTER SRL, STR.

VLAD ȚEPEȘ NR. 34, SAT
TÂNGANU, JUD. ILFOV, CERNICA,
ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

George Proțap

(531) Clasificare Viena:
03.06.06; 26.01.10; 27.05.01

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

35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților
a produselor și preparatelor din carne pentru
grătar, prezentarea pentru vânzare și vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat
sau platforme online terțe, astfel încât terții să le
cunoască şi să le achiziționeze comod, servicii
de promovare şi de informare, administrație
comercială, gestionarea afacerilor comerciale,
servicii oferite de magazin online și lanțuri de
magazine, publicitate, publicitate, marketing si
promovare prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi online într-o rețea computerizată,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
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promoții pentru produse și servicii în legătură
cu carne, prepararea cărnii la grătar si servicii
de catering, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, furnizarea de informații şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistență.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
prestate de bucătari, servicii de bucătărie mobilă,
catering și servicii de catering pentru evenimente
sau persoane publice sau private, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
la târguri, degustări și evenimente publice,
servicii de catering specializate în pregătirea și
consumarea cărnii la proțap pentru degustări și
evenimente publice sau private.

───────

(210) M 2022 08216
(151) 14/11/2022
(732) SUNMAN SANAYI MAMULLERI

ITHALAT IHRACAT VE
TICARET ANONIM ȘIRKETI,
CADDEBOSTAN MAH/SEMT
BAGDAT CAD. 226 6 KADIKOY,
ISTANBUL, TURCIA

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

(540)

ZAPP Toys

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.15.03

(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade și aparate de jocuri electronice, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 08217
(151) 14/11/2022
(732) SUNMAN SANAYI MAMULLERI

ITHALAT IHRACAT VE
TICARET ANONIM ȘIRKETI,
CADDEBOSTAN MAH/SEMT
BAGDAT CAD. 226 6 KADIKOY,
ISTANBUL, TURCIA

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

(540)

Swoosh
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru jocuri video, jocuri electronice de tip
arcade și aparate de jocuri electronice, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2022 08220
(151) 14/11/2022
(732) ZIARMM SRL, STR. TEATRULUI,

NR. 2, AP. 13, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ZIARMM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.02

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2022 08221
(151) 14/11/2022
(732) OVM TOTAL 2003 S.R.L., SOS.

VIRTUTII, NR. 22, BL. R10, SC.
1, ET. 2, AP. 10, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BECIUL VLĂSIEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.07.08; 19.01.25

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

29. Murături, murături mixte, conserve și
murături, legume conservate, legume în
saramură, legume gătite, legume procesate,
conserve cu legume, legume în conservă,
salate de legume, conserve de legume, produse
din legume preparate, mâncăruri cu legume
preparate, fructe conservate, fructe preparate,
gemuri din fructe, fructe la borcan, conserve de
fructe, bulion, concentrat de roșii, piure de roșii,
roșii în conservă, suc de roșii pentru gătit, roșii
conservate, jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri,
paste de fructe și legume, gemuri, marmelada
din fructe.

───────
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(210) M 2022 08223
(151) 14/11/2022
(732) APRIG PRIN ROMANIA S.R.L, SAT

HOMORÂCIU NR. 373, BIROUL
1, JUD. PRAHOVA, COMUNA
IZVOARELE, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

APRIG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Săruri de baie (fără scopuri medicale).
4. Felinare (lumânări), lumânări parfumate,
lumânări de soia, lumânări din ceară.
16. Tablouri (picturi) cu sau fără ramă, agende,
carnete de notițe, ilustrații și alte materiale
tipărite, articole de papetărie, abțibilduri.
20. Articole de mobilier din lemn, elemente
mobile (decorațiuni), lucrări de artă din lemn,
ceară sau ipsos.
29. Legume uscate, legume conservate, piure
de mere.
30. Oțet, oțet din mere, sos de mere, miere,
sare pentru gătit, mirodenii, ierburi de grădină
conservate, preparate aromatice alimentare.
32. Cidru nealcoolic, suc de mere, băuturi din
fructe, sucuri de fructe, nectaruri de fructe,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice pe bază de miere.
33. Cidru alcoolic.

───────

(210) M 2022 08226
(151) 14/11/2022
(732) ERETT WOW BEAUTY S.R.L.,

ŞOS. ARCU NR.18, PARTER,
BL.Z16, SC.A, AP.1, JUD. IAȘI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

WOW Body

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 26.11.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
aparate epilare definitiva, aparate laser pentru
epilare, altele decât cele de uz medical, solarii,
altele decât cele de uz medical, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
aparate pentru bronzat folosite în solarii, nu
de uz medical, aparate pentru bronzat, aparate
pentru remodelare corporala, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de
slăbire, echipamente electroterapeutice pentru
tratamente de tonifiere, aparate medicale
pentru tratamente cutanate cu folosirea
laserului, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, accesorii vestimentare (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
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magazine, prin mijloace electronice sau prin
intermediul site-urilor web, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, servicii de agenții de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, oganizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
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 2022 08227
(151) 14/11/2022
(732) DOMENIILE VÎNJU MARE S.R.L.,

SAT CARCEA, STR. PANTELIMON
NR.8, JUD. DOLJ, COMUNA
CARCEA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

VM MIRAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05; 24.11.21; 29.01.15

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

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri fortificate, vinuri linistite, vinuri spumante,
cidru alcoolic, băuturi spirtoase, lichioruri, esențe
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale, extracte
alcoolice din fructe, altele decât uleiurile
esențiale, bitter.

───────

(210) M 2022 08228
(151) 14/11/2022
(732) DOMENIILE VÎNJU MARE S.R.L.,

SAT CARCEA, STR. PANTELIMON
NR.8, JUD. DOLJ, COMUNA
CARCEA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

VINUL PRINCIPELUI VM
DOMENIILE VINJU MARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 02.01.01; 02.01.02;
24.13.01; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, maro,
bej, galben, galben (Pantone 871C)

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

33. Vinuri, vinuri fortificate, vinuri linistite, vinuri
spumante din arealul Vinju Mare.

───────

(210) M 2022 08231
(151) 14/11/2022
(732) DOMENIILE VÎNJU MARE S.R.L.,

STR. PANTELIMON, NR.8, SAT
CARCEA, JUDEȚ DOLJ, COM.
CARCEA, DOLJ, 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)

DOMENIILE VÎNJU
MARE VM Divin

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
24.09.05

(591) Culori revendicate:negru, maro, gri, bej,
auriu, alb, galben, rosu , albastru, mov

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri fortificate, vinuri linistite, vinuri spumante,
cidru alcoolic, băuturi spirtoase, lichioruri, esențe
alcoolice, altele decât uleiurile esențiale, extracte

alcoolice din fructe, altele decât uleiurile
esențiale, bitter.

───────

(210) M 2022 08232
(151) 14/11/2022
(732) VIE-VIN VÎNJU MARE S.R.L., STR.

UNIRII NR.2, JUDEȚ MEHEDINȚI,
VINJU MARE, MEHEDINȚI,
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)

VM Prince Vlad
DOMENIILE VÎNJU MARE

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 29.01.15; 24.09.05;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.14;
26.11.05

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri, maro,
roz

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

33. Vinuri, vinuri fortificate, vinuri linistite, vinuri
spumante, din arealul Vanju Mare.

───────
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(210) M 2022 08237
(151) 14/11/2022
(732) REEA SRL, PIAȚA REPUBLICII

NR. 41, JUDEȚ MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540110, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

myfest

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

9. Programe pentru calculator înregistrate
sau descărcabile, programe și produse
informatice (aplicații software) descărcabile,
software de calculator, aplicaţii descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software care permite utilizatorilor să
realizeze comerț electronic printr-o rețea globală
de calculatoare, software pentru comerţul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacţii comerciale electronice prin intermediul
unei reţele informatice globale, echipamente
pentru dezvoltare de software, aplicaţii mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
informaţii şi pentru transmiterea de informaţii,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, programe de stocare de date, suporturi
de date electronice, software de calculator
pentru autorizarea accesului la baze de
date, software descărcabil destinat utilizării în
comerțul electronic și în industria serviciilor de
alimentaţie publică, hoteliere şi de ospitalitate, și
anume, software pentru managementul lanţurilor
de furnizori şi managementul lanţurilor de

aprovizionare, software descărcabil destinat
utilizării în comerțul economic și în industria
serviciilor de alimentaţie publică, hoteliere şi
de ospitalitate pentru a permite utilizatorilor
administrația comercială într-o rețea globală de
calculatoare, și anume, automatizarea prețurilor
produselor/serviciilor, urmărirea performanței
vânzărilor, onorarea comenzilor, administrare de
baze de date, urmărirea vânzărilor şi clienţilor,
software de calculator descărcabil, destinat
utilizării la administrarea contactelor de afaceri,
software de calculator descărcabil, destinat
utilizării în informare, software de calculator
descărcabil, destinat utilizării în relații, software
descărcabil pentru administrarea informațiilor
cu contacte ale terților pentru captarea,
înregistrarea, organizarea și administrarea
tranzacțiilor de afaceri și pentru administrarea
interacțiunilor sociale între persoane referitor
la relații de afaceri, software descărcabil
pentru mesaje, software descărcabil pentru
comunicații, software educativ descărcabil,
cu instruire în următoarele domenii:
comerţ electronic, dezvoltarea afacerilor şi
management, publicitate, marketing digital,
proiectare de pagini web, şi servicii clienţi,
software de calculator descărcabil, pentru
următoarele scopuri: tranzacții la puncte
de vânzare (pos), urmărirea performanței
vânzărilor, şi gestionarea clientelei, gestionarea
comenzilor, gestionarea stocurilor, software
de calculator descărcabil, pentru următoarele
scopuri: cumpărături online, urmărirea livrărilor,
utilizare ca un portofel digital și descoperirea de
firme locale, software de calculator descărcabil,
pentru următoarele scopuri: promovare on-
line, publicitate şi marketing, și anume,
pentru optimizarea motoarelor de căutare
și site-urilor, publicitate țintită și publicitate
rețintită, mesaje electronice și marketing folosind
texte, administrarea datelor despre clienţi,
şi gestionarea relaţiei cu clienţii, software
de calculator descărcabil, pentru publicitate
prin transmisie de publicitate online pentru
terți prin rețele electronice de comunicații,
software de calculator descărcabil, pentru
publicitate pentru terți pe internet, software
de calculator descărcabil, pentru publicitatea
produselor și serviciilor altor persoane prin
medii electronice și specific prin internet,
software de calculator descărcabil, pentru
compilare de reclame utilizate ca pagini web
pe internet, distribuirea publicității, pentru alte
persoane, pe internet, software de calculator
descărcabil, pentru publicitate online pentru
alte persoane în rețele de calculatoare și
plasarea de reclame, pentru alte persoane,
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software de calculator descărcabil, pentru
prestarea de servicii de comerț electronic în
asociere cu cumpărături difuzate în flux online
live, software descărcabil destinat utilizării la
generarea de reclame difuzate în flux pe site-
urile altor persoane, platforme software de
calculator pentru comerț electronic, software
pentru operarea și managementul comerțului
electronic, în special software de management,
software pentru prelucrarea datelor despre
produse, achiziții, urmărirea și gestionarea
comenzilor și vânzărilor, managementul clienților
și post-vânzare, audit, managementul fluxurilor
financiare, software de calculator descărcabil
pentru comerţul electronic într-o reţea globală
de comunicaţii, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
pentru stocarea automată a datelor și
prelucrarea datelor pentru operatorii de comerț
electronic.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, gestiunea fişierelor informatice,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, organizare de expoziţii cu
caracter comercial şi publicitar, prezentare de
produse, echipamente, servicii, în expoziţii:
activităţi de birou, managementul comenzilor,
prelucrarea electronică a datelor, mesajelor,
documentelor, de programe de calculator și
comenzilor, compilarea informațiilor în fișiere
electronice, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilare de informații în
registre computerizate, servicii comerciale, şi
anume servicii care constau în înregistrarea,
colectarea, transcrierea, compilarea, executarea
şi sistematizarea de comunicaţii şi date scrise,
căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, servicii de prelucrare și verificare
a datelor, promovare şi marketing pentru
bunuri şi servicii ale terţilor, prin mesaje
electronice și mesaje text, exploatarea de
pieţe online pentru vânzători şi cumpărători de
bunuri şi/sau servicii, servicii de administraţie
comercială referitoare la administrarea lanţului
de aprovizionare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, furnizarea de servicii de
administrare a conturilor firmelor online, în
folosul terţilor, în domeniul găzduirii web, servicii
de afaceri, şi anume, servicii clienţi pentru
terţi, și anume oferirea de asistență pentru
clienți în următoarele domenii: găzduire de
site-uri pentru comerț electronic, comerț social,
vânzare cu amănuntul și marketing, servicii
de afaceri, şi anume, servicii clienţi pentru

terţi, şi anume, oferirea de asistență pentru
clienți în domeniul găzduirii de site-uri pentru
comerț electronic, comerț social, vânzare cu
amănuntul și marketing, găzduire de aplicaţii
de software, servicii de distribuţie în domeniul
programelor informatice, găzduirea de baze de
date electronice, găzduire de conținut digital
și găzduire de aplicații software informatice
pentru firme, ale altor persoane, accesibilă
de pe internet, servicii de afaceri, şi anume,
servicii clienţi pentru terţi, şi anume, oferirea de
asistență pentru clienți în următoarele domenii:
stocarea de date administrate, copierea de
siguranță și refacerea site-urilor pentru comerț
electronic, comerț social, vânzare cu amănuntul
și marketing, servicii de afaceri, şi anume,
servicii clienţi pentru terţi, şi anume, oferirea de
asistență pentru clienți în domeniul administrării
securității rețelelor pentru site-uri pentru comerț
electronic, comerț sociale, vânzare cu amănuntul
și marketing, marketing pentru produse și servicii
ale altor persoane prin publicitate bazate pe
locație, servicii de publicitate și marketing online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
pentru produse și servicii alte altor persoane
prin medii electronice şi în special pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, publicitate
online în rețele de calculatoare, pentru alte
persoane, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, distribuire de reclame difuzate
în flux destinate utilizării pe site-urile altor
persoane, servicii cu referire la îndeplinirea
obligațiilor ce decurg din comenzi, studii-cadru
de proiecte pentru operatorii de platforme de
comerț electronic, studii și consiliere referitoare
la performanța comercianților, pentru operatorii
de platforme de comerț electronic, asistență
în gestionarea operațională de afaceri a
platformelor de comerț electronic, în special
în legătură cu relațiile cu clienții, achiziții,
urmărirea și gestionarea comenzilor, urmărirea
livrărilor, gestionarea fluxurilor financiare, servicii
de compilare de programe de calculator,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, servicii de club de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/
sau publicitare, furnizare de spaţiu pe pagini
web pentru promovarea de produse şi servicii,
prezentare de firme şi produse şi servicii ale
acestora pe internet, publicitate pentru produsele
altor comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor
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să vadă şi să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianţi, servicii de administrare
a comunităţilor online, publicitate la produsele şi
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcţie de căutare, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, prezentare de firme pe internet
și în alte medii de comunicare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea de spaţiu
pe pagini web pe internet pentru promovarea
de produse şi servicii, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi).
38. Furnizarea accesului la o piață (portal)
electronică în rețele de calculatoare, furnizarea
accesului la platforme pentru comerţ electronic
pe internet, servicii de telecomunicaţii, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și
la baze de date electronice, furnizarea accesului
la un calculator central şi la baze de date
de calculator (servicii informatice), servicii de
telecomunicații, și anume transfer de conținut
de realitate virtuală și transfer electronic de
date, transmisii prin comunicații pe platforme
și portaluri de internet, transmisie de informații
pe diferite teme, prin rețele online și globale
informatice, transmisie de mesaje prin calculator,
transmisie (încărcare, postare sau afișare)
a următoarelor produse: de date, informaţii,
imagini, imagini pe forumuri online, audio și
video, furnizarea unui inventar cu informații
informatice online, furnizarea de forumuri online,
servicii de consultanță referitoare la transmisia
prin comunicații, servicii de comunicare prin
intermediul calculatorului, servicii de transmisie
prin comunicații la puncte de vânzare, furnizarea
comunicării online pentru transferul utilizatorilor
de site-uri la alte pagini web regionale și
link de transmisie la pagini web globale,
mesaje electronice, servicii de mesagerie
electronică instantanee, furnizarea de instalații
de comunicare pentru interschimbarea datelor
digitale, furnizarea accesului la un site web
de discuţii pe internet, furnizarea accesului

utilizatorilor la portaluri pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
furnizarea unei platforme de acces la baze de
date electronice, comunicare și transmitere de
date pentru terți, servicii de acces la date sau
documente stocate electronic în fișiere centrale
pentru consultare la distanță, furnizare de acces
la baze de date și la platforme cu mai mulți
furnizori pe internet, servicii de interconectare a
bazelor de date (telecomunicații), distribuirea de
date sau imagini printr-o rețea de calculatoare
sau rețea globală sau locală de telecomunicații.
41. Furnizare de informaţii în materie de
divertisment, servicii educative, de divertisment
și sportive, furnizare de informații on-line
în domeniul divertismentului, dintr-o bază de
date informatică de pe internet, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele de
comunicații, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
servicii ale agențiilor de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, furnizare de activități
recreative, organizare de evenimente recreative,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de activități culturale, servicii de
informare referitoare la recreere, organizare
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
instruirea întreprinderilor din industria serviciilor
de alimentaţie publică, hoteliere şi de ospitalitate
privind instalarea, întreţinerea şi utilizarea
aplicaţiilor software de calculator dedicate a
fi utilizate în cadrul participării acestora la
festivaluri, activități sportive, culturale sau de
divertisment, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informații
despre activități culturale, producție audio, video
și multimedia și fotografie, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
organizare şi realizare de conferinţe de afaceri,
furnizarea online de cursuri de instruire,
seminare și ateliere de lucru în următoarele
domenii: servicii de comerţ electronic, gestionare
de afaceri comerciale, publicitate, marketing
digital, creare de site-uri și serviciu clienți.
42. Proiectare și dezvoltare de hardware și
software de calculator, servicii de backup
al datelor electronice, stocarea electronică a
datelor, administrare de utilizatori și de conturi
în rețele computerizate, servicii de suport
tehnic, și anume detectarea defecțiunilor tehnice
sub formă de diagnoză a problemelor la
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hardware şi aplicaţii software de calculator,
oferite întreprinderilor din industria serviciilor de
alimentaţie publică, hoteliere şi de ospitalitate,
întreţinerea programelor de calculator, destinate
întreprinderilor din industria serviciilor de
alimentaţie publică, hoteliere şi de ospitalitate,
servicii de dezvoltare și întreținere de software,
oferirea unei platforme online, care permite
utilizatorilor să creeze un url unic pentru
un magazin online și care oferă posibilitatea
utilizatorilor de a administra conținutul și
inventarul magazinului lor online, design, creare,
găzduire şi întreţinere de site-uri pe internet
pentru terţi, software ca un serviciu (saas) pentru
software destinat utilizării în comerțul electronic
și în industria de vânzare cu amănuntul, pentru a
permite utilizatorilor să facă tranzacții comerciale
electronice printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii software ca serviciu (saas) pentru
software, utilizat în gestionarea de baze de date,
urmărire și administrare de vânzări și clienți,
și administrarea inventarului pentru industria de
vânzare cu amănuntul, oferirea unei platforme
online, permiterea accesului la software de
calculator nedescărcabil online destinat utilizării
în industria de vânzare cu amănuntul și
comerțului electronic pentru facilitarea serviciilor
de vânzare cu amănuntul, servicii de asistenţă
pentru software de calculator, şi anume, servicii
de asistenţă tehnică, şi anume, remedierea
problemelor la software de calculator (suport
tehnic), servicii de asistenţă tehnică, respectiv
identificarea şi soluţionarea problemelor privind
software-ul it, software ca serviciu (saas), pentru
software pentru instrumente de dezvoltare de
software de calculator, servicii software ca
un serviciu (saas) pentru software destinat
utilizării în comerțul economic, și anume software
pentru administrarea lanțului de aprovizionare,
pentru dezvoltarea și personalizarea de produse,
servicii software ca un serviciu (saas) pentru
software destinat utilizării în comerțul economic,
şi anume, software care permite utilizatorilor
administrarea comercială printr-o rețea globală
de calculatoare, şi anume, automatizarea
prețurilor produselor, urmărirea performanței
vânzărilor, onorarea comenzilor, urmărirea
transportului, gestionarea bazelor de date,
urmărirea vânzărilor și clienților și personalizarea
și administrarea inventarului, furnizarea de
acces temporar la software de calculator
nedescărcabil destinat utilizării în administrarea
contactelor, informațiilor și relațiilor, furnizarea
de acces temporar la software de calculator
nedescărcabil pentru administrarea informațiilor
de contact ale terților, pentru captarea,
înregistrarea, organizarea și administrarea

tranzacțiilor de afaceri și pentru administrarea
interacțiunilor sociale între persoane referitor la
relații de afaceri, servicii it, şi anume, furnizare
de pagini web personalizate și de alte formate
cu știri care conțin informații definite de utilizator,
furnizarea accesului temporar la software online
nedescărcabil destinat utilizării la administrarea
relaţiilor cu clienţii, furnizarea accesului temporar
la software informatic online, altul decât cel
descărcabil, pentru gestionarea informaţiilor
despre clienţi, furnizarea de acces temporar
la software nedescărcabil pentru mesaje și
comunicații, asigurarea de utilizare temporară de
software educațional nedescărcabil, cu instruire
în următoarele domenii: comerţ electronic,
dezvoltarea afacerilor, managementul afacerilor,
publicitate, marketing digital, proiectare de
site-uri web, şi serviciul clienţi, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
pentru următoarele scopuri: tranzacții la puncte
de vânzare (pos), urmărirea performanței
vânzărilor, gestionarea clientelei, gestionarea
comenzilor, gestionarea stocurilor, furnizarea
de acces temporar la software nedescărcabil
pentru cumpărături online, urmărirea livrărilor,
utilizarea ca un portofel digital și descoperirea
firmelor locale, furnizarea de acces temporar la
software nedescărcabil în următoarele scopuri:
promovare online, publicitate şi marketing,
şi anume, pentru optimizarea motoarelor
de căutare și site-urilor, publicitate țintită
și publicitate rețintită, mesaje electronice
și marketing folosind texte, administrarea
datelor despre clienţi, gestionarea relaţiilor
cu clienţii, furnizare de uz temporar de
software nedescărcabil, pentru publicitate prin
transmisie de publicitate online pentru terți prin
rețele electronice de comunicații, furnizarea
de acces temporar la software nedescărcabil
pentru publicitate pe internet, pentru alte
persoane, furnizare de uz temporar de
software nedescărcabil, publicitatea produselor
și serviciilor altor persoane prin medii electronice
și mai exact prin internet, furnizarea accesului
temporar la software nedescărcabil pentru
compilarea reclamelor destinate utilizării ca
pagini web pe internet, distribuirea publicității,
pentru alte persoane, pe internet, furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil
pentru publicitate online, pentru alte persoane,
în rețele de calculatoare și plasarea de reclame,
pentru alte persoane, furnizarea accesului
temporar la software nedescărcabil pentru
prestarea de servicii de comerț electronic,
furnizarea accesului temporar la software
nedescărcabil destinat utilizării la generarea de
reclame difuzate în flux pe site-urile web ale altor
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persoane, creare de pagini principale pentru terți,
creare, proiectare și întreținere de pagini web,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, stocare de date, servicii
it, creare și întreținere de site-uri (pagini web)
pentru terți, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, stocare electronică
de fișiere audio digitale, stocare electronică
de documente, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe internet,
furnizare de software online care nu poate
fi descărcat, pentru utilizare în comunicații,
servicii de stocare și de backup al datelor
electronice, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, administrarea drepturilor utilizatorilor
în rețele de calculatoare, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de informații, proiectare și
implementare de pagini web în rețea pentru
terți, facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
informații, stocare electronică de fișiere video
digitale, dezvoltare de sisteme pentru stocarea
de date, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, proiectare și dezvoltare
de pagini de internet, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, furnizarea unui site
web cu tehnologie care permite utilizatorilor să
caute și să se înregistreze pentru participarea la
evenimente comerciale, evenimente educative,
evenimente sociale și divertisment live și
evenimente cu spectacole, furnizarea unui
site web care oferă software nedescărcabil
pentru administrarea locațiilor de evenimente,
și anume software care permite producătorilor
de evenimente, promoterilor și administratorilor
de locații să administreze rezervări și calendare,
să încaseze venituri brute, să administreze
informații despre participanți și evenimente,
să promoveze și să vândă evenimente, să
coordoneze studii și să primească evaluări
despre evenimente și care facilitează vânzările
de bilete la evenimente prin integrarea cu
alte programe, servicii software ca serviciu
(saas) cu software pentru crearea și dezvoltarea
de site-uri web, proiectare și realizare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
și realizare de platforme de internet pentru
comerțul electronic, găzduire de site-uri internet
și platforme cu mai mulți furnizori, furnizare de
platforme pentru crearea și găzduirea de site-
uri de comerț electronic, servicii platformă ca
serviciu (paas), servicii de platformă digitală
pentru execuția de aplicații de comerț electronic
cu mai mulți furnizori, servicii de actualizare

şi adaptare pentru programe de calculator,
proiectare, dezvoltare și actualizare de site-
uri web pentru comerțul electronic, în special
platforme cu mai mulți furnizori, proiectare şi
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
informatice, închiriere de software și aplicații
(programe de calculator), servicii de consultanţă
referitoare la platforme digitale pentru afaceri
online.

───────

(210) M 2022 08241
(151) 15/11/2022
(732) VITARAD SANA SRL, STR.

MARAMURESULUI, NR. 50A, AP.
1B, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

VITARAD SANA
CLUJ-NAPOCA

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

35. Publicitate.
───────
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(210) M 2022 08246
(151) 15/11/2022
(732) ANIELA ESSENTIAL S.R.L., STR.

PRINCIPALA, NR. 14, SAT TUDOR
VLADIMIRESCU, JUDEŢ IAŞI,
COM. MOGOȘEȘTI-SIRET, IAȘI,
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)

Lavanda Anielei

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.05.23; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
3. Ulei de lavandă, apă de lavandă,
ulei de lavandă de uz cosmetic, uleiuri
esențiale amestecate, uleiuri esențiale vegetale,
aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale aromatizate, arome
alimentare (uleiuri esențiale), uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
uz personal, arome pentru băuturi (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale pentru uz casnic, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
produse aromatizante pentru alimente, sub
formă de uleiuri esențiale, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale.

───────

(210) M 2022 08249
(151) 15/11/2022
(732) ART PACK DESIGN SRL, STR.

DR. LOUIS PASTEUR, NR. 102,
JUDET BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ART PACK DESIGN ORADEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 08250
(151) 15/11/2022
(732) FERARIU DRAGOS,

STR.IZBICENI, NR.13-15, ET.3,
AP.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
MARCU CATALINA, STR.CAINENI,
NR.28, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TODAY FOR A
BETTER TOMORROW
CAMPUS ATHLETICS

(531) Clasificare Viena:
03.13.11; 03.13.24; 09.07.22; 21.03.01;
29.01.03; 29.01.08

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

───────

(210) M 2022 08251
(151) 15/11/2022
(732) S.C. MISS AP MEDICAL S.R.L.,

STR. MITROPOLITUL ANDREI
ȘAGUNA, NR. 89, CAM. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI, 012932,
ROMANIA

(540)

M.I.S.S. AP MED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, servicii de epilare cu
laser, servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratare a celulitei, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente terapeutice
pentru corp, tratamente terapeutice pentru față.

───────

(210) M 2022 08252
(151) 15/11/2022
(732) SC MAXY MOB DESIGN SRL,

PIATA UNIRII, NR.5, JUDET
SUCEAVA, RADAUTI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MAXY MOB DESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 08255
(151) 15/11/2022
(732) SC. COVATA SĂNDINEI SRL, STR.

CAROL1, JUDETUL CONSTANTA,
CUMPĂNA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MOȘ ILIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.07.25

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

29.  Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
came, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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41. Servicii de antrenament pentru activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții, organizare de activități sportive
sau competiții, activități  sportive și culturale,
organizare de activități sportive și competiții
sportive,  activități  sportive  și  de  recreere,
pregătire  cu  privire  la  activități  sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere de
vară.



30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca ș i 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 pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2022 08257
(151) 15/11/2022
(732) IT HERO TECHNOLOGIES S.R.L.,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 45, BL. D4, SC. A, ET. 2, AP.
22, JUDEȚ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

IT HERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX 17a972,
HEX 36615b, HEX 34b28c, HEX
2a8668, HEX 409372), gri (HEX
212930)

(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,

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 2022 08260
(151) 15/11/2022
(732) WORKSHOP BROTHERS IT

(540)

Fixxia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare.

───────
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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.

SRL, INTRAREA VALEA CULII NR.
4B-BIS, JUD. ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA



(210) M 2022 08262
(151) 15/11/2022
(732) LUCA TEODOR, STR. VERDE

NR. 29D, JUD. MURES, TARGU
MURES, 540259, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

joma.ro jocul magic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#202A44), gri (HEX #D0D0CE, HEX
#97999B)

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

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
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare
41. Servicii de 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 2022 08263
(151) 15/11/2022
(732) VBS NOIR CONSTRUCT SRL,

STR. PĂPĂDIEI, NR. 10, ETAJ
5, AP. 24, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

VBS NOIR CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04

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

42. Inginerie, inginerie tehnică, servicii de
inginerie, servicii de inginerie electrică,
proiectare în domeniul ingineriei, servicii de
arhitectură și inginerie, proiectare și consultanță
în inginerie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, servicii de inginerie de infrastructură civilă,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
tehnică în materie de proiectare, servicii de
consultanță tehnică privind ingineria structurală.

───────
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(210) M 2022 08265
(151) 15/11/2022
(732) INDIRA DENT SRL, STR.

(540)

MDMEDICAL

(531) Clasificare Viena:
24.13.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13;
05.05.20; 05.05.21

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

clase:
44. Servicii de inseminate artificiala, servicii
stomatologice, servicii de fertilizare in vitro,
îngrijirea sănătătii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătății, servicii de
spitalicești, servicii de bănci de țesuturi umane,
servicii medicale clinice, asistență medicală,
îngrijire medicală, servicii de ortodonție, servicii
de telemedicină, servicii de terapie.

───────

MĂRĂȘTI NR. 2A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LOTUS-MED

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:Mov, Alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. 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, administrare de
planuri de servicii medicale, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
a spitalelor, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afectiunile medicale, conducerea, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
comerţ şi servicii de informare a consumatorilor,
lucrări de birou.
42. Servicii de laborator, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare
în legătură cu acestea, servicii de cercetare
medicală și farmaceutică.
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ARTELOR NR. 29, JUD.
IALOMIȚA, ȚĂNDĂREI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(210) M 2022 08267
(151) 15/11/2022
(732) LOTUS-MED S.R.L., B-DUL.



44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
oferite de spitale, servicii de îngrijire și
tratamente medicale oferite de spitale, servicii
de îngrijire și tratamente medicale ambulatorie,
servicii de imagistica medicala, 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, servicii de analize
medicale, servicii de analize de laborator in
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei.

───────

(210) M 2022 08268
(151) 15/11/2022
(732) AXABIO MEDICAL SRL, ALEEA

ROZELOR NR 26,SCARA A,
PARTER, AP 3, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, 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)

Morsa Cyberg

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:

10. Orteze, orteze medicale, orteze pentru
picior, orteze de cot de uz medical, orteze de
genunchi de uz medical, orteze de gleznă de
uz medical, orteze pentru încheietura mâinii, de
uz medical, orteze suport pentru degetele de la
picioare, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru susținerea în poziția
corectă a unei părți mobile a corpului, cadre
de mers, cadre de mers cu roți, cadre de
mers pentru persoane cu handicap, cadre de
mers pentru persoane cu mobilitate redusă,
cârje, vârfuri de cârje, manșoane de cârje, huse
pentru mânere de cârje, vârfuri de cârje pentru
infirmi, bastoane tetrapode pentru uz medical,
bastoane de mers, de uz medical, fotolii fabricate
special pentru uz medical, fotolii de examinare
special concepute pentru uz medical, dispozitive
destinate facilitării mersului, de uz medical.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
si online în legătură cu dispozitive medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
si online în legătură cu dispozitive destinate
facilitării mersului, de uz medical, promovarea
afacerii (publicitate).

───────

(210) M 2022 08269
(151) 15/11/2022
(732) MODAC HOLDING SRL, STR.

CHINDIEI 22-24, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRINTERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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9. Huse pentru telefoane, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date, cabluri telefonice,
cabluri optice, cabluri video, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri ethernet, cabluri usb, cabluri pentru
modem, adaptoare ethernet, adaptoare
electrice, adaptoare coaxiale, adaptoare
audio, adaptoare usb, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare de baterii,
adaptoare pentru imprimante, adaptoare pentru
telefoane, adaptoare de carduri pentru



calculator, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
stereo pentru automobile, cabluri adaptoare
pentru căști, adaptoare pentru obiective foto,
adaptoare pentru accesul la rețele fără fir,
adaptoare pentru conexiuni între dispozitive
media, adaptoare de curent electric destinate
utilizării cu priza brichetă auto, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri video de larg
consum, căști, căști stereo, căști auriculare, căști
antifonice, căști audio, bureți pentru căști, cutii
pentru căști, căști pentru șoferi, căști fără fir,
căști in-ear, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane, prize duble pentru căști, căști pentru
telefoane inteligente, căști audiovizuale pentru
jocuri video, combinații de căști cu microfon,
căști cu microfon pentru comunicații, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căşti pentru
aparatură video pentru consumatori, căști de
vizualizare pentru realitate augmentată, căști
de vizualizare stereoscopică în 3D, căști de
vizualizare monoscopică în 2D, căști pentru
jocuri de realitate virtuală, suporturi de camere
video montate pe căști, căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, căști pentru aparate
electronice portabile pentru jocuri, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, huse
pentru tablete, huse pentru calculatoare tabletă,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din
piele pentru tablete, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, folii de protecție pentru
tablete, balast pentru becuri cu halogen, balast
pentru becuri fluorescente, becuri indicatoare
pentru aparate de telecomunicații, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, becuri
pentru semnalizatoare (pentru aparatele de
telecomunicații), suporturi de mouse, suporturi
pentru imprimantă, suporturi pentru boxe,
suporturi pentru microfoane, suporturi de date,
suporturi pentru televizoare, suporturi pentru
amplificatoare, portcarduri (suporturi adaptate),
suporturi pivotante pentru calculatoare, suporturi
pentru bobine electrice, suporturi pentru fire
electrice, suporturi de date electronice, suporturi
media educative descărcabile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru difuzoare, suporturi magnetice de date,
suporturi magnetice de înregistrare, suporturi
optice de date, suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi pentru înregistrări sonore,
suporturi pentru camere video, suporturi
pentru răcirea laptopurilor, date înregistrate
pe suport magnetic, hărți digitale pe suport
informatic, software de suport pentru sisteme,
suporturi de stocare a datelor, suporturi
pentru echipamente de calculator, suporturi
pentru aparate de fotografiat, suporturi

adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
de fixare pentru difuzoare, suporturi pentru
depozitarea discurilor, adaptate, suporturi
adaptate pentru discuri compacte, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), suporturi
adaptate pentru calculatoare tabletă, suporturi
biped pentru camere video, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
dispozitive pentru streaming-ul de suporturi
digitale, dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, suporturi adaptate pentru stocarea
de aparate video, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, suporturi cu trei
picioare pentru aparate fotografice, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
suporturi cu trei picioare pentru aparate de
fotografiat, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator, jocuri
video (jocuri de calculator) sub formă de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date, boxe, boxe stereo, boxe portabile, boxe
de monitor, boxe pentru automobile, boxe de
calculator, cabluri pentru boxe, boxe fara fir,
boxe pentru conferințe video, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii pentru
decodoare pentru televizoare, tastatura wireless,
camere de supraveghere, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, camere de unghi
mort pentru autovehicule, sisteme de asistență
șofer pentru autovehicule, dispozitive de încărcat
baterii pentru autovehicule, aparat aromaterapie,
smartwatch, căști wireless in ear și căști
bluetooth, tabletă grafică, alcool tester, rame
foto digitale, amplificatoare semnal wireless,
suporturi laptop, încărcătoare macbook/laptop,
încărcător telefon, căști pc, cameră web, aparate
de verificare a vitezei la autovehicule, dispozitive
de afișaj pe parbriz pentru autovehicule (afișaj
hud), baterii, baterii solare, baterii uscate, baterii
galvanice, baterii reîncărcabile, baterii externe,
baterii anodice, carcase de baterii, baterii pentru
telefoane, baterii pentru proiectoare, baterii
electrice reîncărcabile, cabluri pentru baterii,
testere pentru baterii, baterii solare de uz casnic,
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii pentru
lanterne de buzunar, testere pentru baterii și
acumulatoare, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, surse de alimentare portabile (baterii
reîncărcabile), încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
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încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, baterii destinate utilizării la
dispozitive mobile de telecomunicații, prize de
telefon, curele pentru telefonul mobil, cabluri de
extensie pentru telefon, curele pentru aparate
telefonice, huse pentru receptoare de telefon,
echipamente de telefonie prin calculator, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină
pentru a permite folosirea unui telefon mobil în
modul hands-free, ceasuri inteligente, radio cu
ceas deșteptător, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
aparate radio cu ceasuri încorporate, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, asistenți digitali personali sub forma
unui ceas de mână, ceasuri computerizate cu
funcție de recunoaștere a amprentei, dispozitive
de comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, ceasuri de mână care comunică
date la alte dispozitive electronice, aparatură
TV de recepționare prin satelit, simulatoare TV
pentru detectarea hoților, aparate TV, dispozitive
de înregistrare TV, camere TV, relee pentru
stații radio și TV, amplificatoare pentru stații
radio și TV, ochelari 3D pentru televizor, cabluri
de date, filtre pentru ecrane de televizor,
televizoare de mașină, decodoare, decodoare
digitale, mufe pentru cabluri electrice, prize
electrice, prize cu telecomandă, prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
măști de protecție, ochelari de protecție, măști
de protecție împotriva prafului, căști de protecție
pentru sport, echipamente de protecție și
siguranță, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, capace de protecție pentru camere
foto, huse de protecție pentru playere MP3,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive de protecție, de uz
personal, împotriva accidentelor.

───────

(210) M 2022 08271
(151) 15/11/2022
(732) ROBERT DANIEL PETRESCU,

STR. SMARANDA BRĂESCU
NR. 47A, TRONSON 2, ET. 2,
AP. 15, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROBERT GROVENOR

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

41. Producție de înregistrări sonore și muzicale.
───────

(210) M 2022 08277
(151) 16/11/2022
(732) SC NICOS ZONE SRL, STR.

POETULUI NR. 1C, STADIONUL
FRACISC NEUMAN, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Noi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2022 08280
(151) 16/11/2022
(732) VALAHIA GUARD SECURITY

S.R.L., STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 42 BIS, BL.
400, SC. A, ET. 3, AP. 13, JUDEȚ
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

VALAHIA GUARD
SECURITY VGS Vigilenţă

Garanţie Siguranţă

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.05;
26.11.05

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

clase:
45. Servicii de paza si securitate pentru
protectia fizica a bunurilor materiale si a
persoanelor, servicii de pază și protecție,
servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază pentru infrastructuri
prin sisteme de monitorizare la distanță, servicii

de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 08281
(151) 16/11/2022
(732) OPTIMA GROUP SRL, BD-UL

DECEBAL NR. 25-29, PIATA
MUNCII, OLYMPIA TOWER, NIVEL
4, ET. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

optima

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.16; 26.11.05

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

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației
audio, viziuale, multimedia și fotografice.
42. Consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații tehnologice.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



(210) M 2022 08282
(151) 16/11/2022
(732) BOOKAREST S.R.L., STR.

CÂMPULUI NR. 14A, CAMERA
2, JUDEȚ DAMBOVIȚA, GĂEȘTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

b bookarest

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației
audio, viziuale, multimedia și fotografice.
42. Consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații tehnologice.

───────

(210) M 2022 08283
(151) 16/11/2022
(732) SOCIETE DES PRODUITS

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR. LUNEI
NR. 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
030167, ROMANIA

(540)

NESCAFE 3IN1 & CREAMY
LATTE CREAMY & RICH

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 11.03.03;
19.03.06

(591) Culori revendicate:maro, roșu, alb,
negru, crem, gri

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

30. Cafea, cafea cu aromă, extracte din cafea,
altele decât uleiurile esențiale, preparate și
băuturi pe bază de cafea, cafea cu gheață,
înlocuitori pentru cafea, extracte din înlocuitori
pentru cafea, altele decât uleiurile esențiale,
preparate și băuturi pe bază de înlocuitori pentru
cafea, cicoare (înlocuitori pentru cafea).

───────

(210) M 2022 08285
(151) 16/11/2022
(732) LA VIE SRL, STR. VALEA

NUCETULUI, NR 23, JUDEȚ
PRAHOVA, URLATI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Lady Dracula
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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NESTLE,  1800 VEVEY, VEVEY,
ELVEȚIA



33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 08287
(151) 16/11/2022
(732) LINOGAL SRL, STR.

TURTURELELOR, NR.1, BL B13,
AP. 15, JUDET GALATI, GALATI,
800445, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Linomag
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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.
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.
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.
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 2022 08289
(151) 16/11/2022
(732) INSTITUTUL DE CERCETARI

SI PRODUCTIE PENTRU
APICULTURA BUCURESTI, BD.
FICUSULUI NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PROPOSEPT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar.

───────
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(210) M 2022 08292
(151) 16/11/2022
(732) KARINA-ELENA POCOL, BLD.

CAROL I NR.5, BL.TC, SC.A, ET.4,
AP.1, JUDETUL IASI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
CĂTĂLIN-FLORIN POCOL, PSJ.
BANU NR. 8, BL. 8, ET. 1, AP.
3, JUDETUL IASI, IAŞI, IAȘI,
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)

BIO VALEPUTNA
mountain retreat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.11.15

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, închiriere de corturi,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii oferite de un restaurant, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii
de catering, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2022 08297
(151) 16/11/2022
(732) S.C. MONEY SHOP CONSULT

SRL, STR. LUNII NR. 18, BLOC
L9, SCARA 1 ET. 4, AP.10, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DreamChairs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, postarea de afișe publicitare, consultanță
în managementul afacerilor, publicitate directă
prin poștă, studii de marketing, cercetare de
marketing, publicitare exterioară, publicare de
texte publicitare, publicitate radio, promovarea
vânzărilor pentru terți, marketing cu public țintă.

───────

(210) M 2022 08299
(151) 16/11/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

D-KODE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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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

───────

(210) M 2022 08300
(151) 16/11/2022
(732) GANDUL MEDIA NETWORK SRL,

SOS FABRICA DE GLUCOZA
NR 21, PARTER, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020331, ROMANIA

(540)

GALA MARI
SPORTIVI PROSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fdcc53, HEX #ca9525), maro (HEX
#834d1e, HEX #b6822c)), rosu (HEX
#de1118), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#110b0d)

(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 expuse,
filme descărcabile, filme expuse, filme
video, fișiere cu imagini descărcabile, fișiere
digitale (podcast), grafică digitală (software
descărcabil), 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
descărcabile, transmisii video descărcabile,
videoclipuri din filme pre-înregistrate.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, bannere din hârtie, cataloage,
fluturași publicitari, reviste (publicații periodice),
ziare, broșuri, fotografii

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023

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
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, 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 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, 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, 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, publicitate și marketing,
informații de marketing, marketing pe internet,
servicii de publicitate și marketing online,
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, publicitate
online, publicitate și reclamă
38. Difuzare de programe prin internet, servicii
de difuzare pe pagini web, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de
material audio și video pe internet, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), 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. Servicii de divertisment, divertisment pe
internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, 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, publicare online de ziare electronice,
producție de emisiuni de televiziune, producție

de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producție de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, concursuri
televizate, 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

───────

(210) M 2022 08301
(151) 16/11/2022
(732) NICOLAE-MARIUS BEJENARU,

STR. POET PANAIT CERNA, NR.
11, BL. E8, AP. 21, JUDETUL
CONSTANTA, CERNAVODĂ,
CONSTANȚA, 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)

La Măgaru Tăvălit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare
de cazare temporară în pensiuni, servicii
oferite de pensiuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, organizare
de recepții pentru nunți (spații), oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare estinată
consumului imediat, închiriere de săli pentru
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evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2022 08303
(151) 16/11/2022
(732) DE SILVA INTERMED SRL,

STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR.44 A, CORP C2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Casa del Mar
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.15; 06.07.25

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

37. Construirea de zone rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale.

───────

(210) M 2022 08304
(151) 16/11/2022
(732) SPINEX MEDPHARM SRL, 81,

JUDETUL BIHOR, GEPIU, BIHOR,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.13.25

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru

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

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 virtuale online, cu
scop publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, cosmetice, articole de
parfumerie si odorizante, farduri, săpunuri și
geluri, preparate pentru baie, deodorante si
antiperspirante, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru
igiena orală, preparate și tratamente pentru
păr, produse pentru epilare și bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare
și odorizante, detergenți, săpun, dezinfectanți,
geluri pentru curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
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(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru,
portocaliu, galben
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farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
si articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
exerciții fizice, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru sex,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
protetica si implanturi artificiale, instrumente
ajutătoare ortopedice și pentru mobilitate, şi părți
și accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu port-bebe-uri, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărucioare
pentru copii, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu batiste, șervetele și prosoape,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
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preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive
auditive, proteze dentare, 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, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu măști de protecție, mănuși de protecție și
viziere, servicii de vânzare  cu amănuntul și cu



ridicata în legătură cu jocuri, jucării, ochelari,
ochelari de soare, ustensile cosmetice și de
toaletă, articole de baie, perii de păr, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
seringi medicale, pipete de uz medical, materiale
și produse pentru sutură și închiderea rănilor,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, instrumente de testare
pentru diagnosticare medicală, instrumente
farmaceutice, instrumente manuale medicale,
măști și echipament pentru respirație
artificială, nebulizatoare, plasturi, electrozi, tifon,
comprese, geluri de uz medical, produse de
hărtie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire la
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de artă corporală, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, servicii de
informare cu privire la industria farmaceutică
veterinară, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de
meditație, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu

laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de terapie cu ventuze, terapie cu unde de
șoc, servicii de centre de sănătate (ambulatorii),
asistență medicală la domiciliu, consiliere în
materie de sănătate, consiliere cu privire la diete
și nutriție, chiropractică, centre rezidențiale de
asistență medicală, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere genetică,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie de
îngrijire a sănătății, controale medicale, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare de
informații despre consiliere în domeniul dieteticii
și alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, reabilitare
fizică, monitorizarea pacienților, servicii de
acupunctură, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
oferite de sanatoriu, servicii clinice homeopatice,
recomandări în materie de alergii, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea de
rapoarte medicale (servicii medicale), consiliere
medicală, consultanță și servicii de informații
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații despre produse biofarmaceutice,
furnizare de informații referitoare la medicină,
preparare și dozare de medicamente,
prepararea de rețete de către farmaciști, servicii
de informații despre prepararea și dozarea
de medicații, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, consiliere farmaceutică,
servicii farmaceutice.

───────
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(210) M 2022 08305
(151) 16/11/2022
(732) BETTER MUSIC DISTRIBUTION

SRL, STR. SECI NR. 40, BIROUL
2, JUDETUL GORJ, BĂLEȘTI,
217045, GORJ, ROMANIA

(740) OPREA I.PATRICIA DIANA-CABINET
INDIVIDUAL MĂRCI PRODUSE
ȘI SERVICII,DESENE ȘI MODELE
INDUSTRIALE, STR. DIMITRIE
GUSTI, NR.4-6, CORP 1, AP.3A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400677, CLUJ, ROMANIA

(540)

BM BETTER MUSIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Servicii de divertisment, amuzament și
recreația persoanelor, distribuția de muzică,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
producţia de muzică, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, realizarea,
organizarea, coordonarea şi susţinerea de
concerte, organizarea și desfășurarea de
evenimente de divertisment, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), managementul artistic
al locurilor amenajate pentru muzică și
divertisment, producere de concerte muzicale
și spectacole, susţinerea de concerte,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, cântăreți și muzicieni, divertisment
de tipul concertelor, concerte de muzică

în direct, concerte în direct susținute de
formații muzicale, prezentarea prestaţiilor live,
prezentarea prestaţiilor muzicale live, prezentare
de concerte, concerte muzicale pentru radio
și televiziune, prezentarea spectacolelor de
varietate, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, 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, servicii de
studiouri de înregistrare, distribuție de filme,
furnizarea de filme, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
compunerea de melodii, servicii de compoziţie
muzicală, servicii de orchestră, rezervarea
locurilor pentru concerte și spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de agenţie de
bilete (divertisment), închirierea echipamentelor
audio, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de studiouri de film,
regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, regizarea de
spectacole, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, microfilmare, dublări, servicii
de karaoke, servicii de discoteci, cluburi
și localuri de noapte (divertisment), servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizarea de competiţii
(divertisment), producţia de programe radio şi
de televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
închiriere de săli de concerte, închirierea
de decoruri pentru spectacole sau scenă,
închirierea de înregistrări sonore, închirierea
aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, fotografie,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, educaţie, educație muzicală,
furnizarea de instruire, activităţi sportive şi
culturale, prezentarea operelor de artă vizuale,
literare sau muzicale publicului, în scop cultural
sau educational.

───────
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(151) 18/11/2022
(732) COLTUL CU BUNATATI SRL, BLD.

REVOLUTIEI 64, BL. CORP A, ET.
PARTER, AP. 5 (CAMARA CU DI
TATI), JUDETUL ARAD, ARAD,
310330, ARAD, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 19.03.01

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației.

───────

(210) M 2022 08309
(151) 17/11/2022
(732) U.M. 01837 MIHAIL

KOGĂLNICEANU, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 1-3,
JUDETUL CONSTANTA, COMUNA
MIHAIL KOGĂLNICEANU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MKAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05

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

8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
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.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
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(210) M 2022 08306

CĂMARA CU DI TĂTI 
SINCE 1962



28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 08310
(151) 17/11/2022
(732) VOLK ROSTYSLAV

ORESTOVYCH, KASTELIVKA
STR., 9, AP. 11, LVIV, 79012,
UCRAINA
BLYSTIV IGOR VASYLIOVYCH,
LUBINSKA STR., 95/47, LVIV,
79054, UCRAINA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Petslike

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.06.03

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

clase:
3. Preparate de îngrijire nemedicinale.
5. Suplimente dietetice, preparate din
oligoelemente pentru uz uman și veterinar,
șampoane medicinale pentru animale de
companie.
18. Îmbrăcăminte pentru animale de companie,
gulere pentru animale, lese de piele / curele de
piele.

31. Hrana si bauturi pentru animale, furaje
pentru animale, var pentru hrana animalelor,
produse pentru ingrasarea animalelor, furaje
pentru hrana animalelor, cereale pentru hrana
animalelor, drojdie pentru hrana animalelor,
materiale de asternut pentru animale, faina
pentru animale, radacinoase pentru hrana
animalelor, algarovila pentru hrana animalelor,
făină de arahide pentru animale, gustari
cu arahide pentru animale, subproduse de
prelucrare a cerealelor pentru hrana animalelor,
furaje pentru animale de companie, hrană
pentru animale de companie, băuturi pentru
animale de companie, făină de pește pentru
hrana animalelor, hârtie abrazivă (litiere) pentru
animale de companie, nisip cu arome (așternut)
pentru animale de companie, semințe de in
pentru hrana animalelor făină din semințe de in
pentru hrana animalelor, germeni de grâu pentru
hrana animalelor, nisip pentru toalete pentru
animale de companie.
35. Prezentare de produse in medii de
comunicare, în scopuri de vânzare cu amănuntul
pentru animale, și anume: hrană pentru animale,
îmbrăcăminte pentru animale, accesorii pentru
animale.

───────

(210) M 2022 08311
(151) 17/11/2022
(732) SPINEX FARM SRL, 81, JUDETUL

BIHOR, GEPIU, BIHOR, ROMANIA
(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR

SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SPINEX FARM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 24.13.25; 26.01.01

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

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 virtuale online, cu
scop publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, cosmetice, articole de
parfumerie si odorizante, farduri, săpunuri și
geluri, preparate pentru baie, deodorante si
antiperspirante, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru
igiena orală, preparate și tratamente pentru
păr, produse pentru epilare și bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare
și odorizante, detergenți, săpun, dezinfectanți,
geluri pentru curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
si articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
exerciții fizice, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru sex,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
protetica si implanturi artificiale, instrumente
ajutătoare ortopedice și pentru mobilitate, şi părți
și accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu port-bebe-uri, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărucioare
pentru copii, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu batiste, șervetele și prosoape,
servicii de vânzare angro pentru preparate

farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive
auditive, proteze dentare, 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, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
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44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, servicii

de stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire la
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de artă corporală, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, servicii de
informare cu privire la industria farmaceutică
veterinară, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete
în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de
meditație, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de terapie cu ventuze, terapie cu unde de
șoc, servicii de centre de sănătate (ambulatorii),
asistență medicală la domiciliu, consiliere în
materie de sănătate, consiliere cu privire la diete
și nutriție, chiropractică, centre rezidențiale de
asistență medicală, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere genetică,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie de
îngrijire a sănătății, controale medicale, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare de
informații despre consiliere în domeniul dieteticii
și alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, reabilitare
fizică, monitorizarea pacienților, servicii de
acupunctură, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
oferite de sanatoriu, servicii clinice homeopatice,
recomandări în materie de alergii, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
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antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu măști de protecție, mănuși de protecție și
viziere, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri, jucării, ochelari,
ochelari de soare, ustensile cosmetice și de
toaletă, articole de baie, perii de păr, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
seringi medicale, pipete de uz medical, materiale
și produse pentru sutură și închiderea rănilor,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, instrumente de testare
pentru diagnosticare medicală, instrumente
farmaceutice, instrumente manuale medicale,
măști și echipament pentru respirație
artificială, nebulizatoare, plasturi, electrozi, tifon,
comprese, geluri de uz medical, produse de
hărtie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare.



servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea de
rapoarte medicale (servicii medicale), consiliere
medicală, consultanță și servicii de informații
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații despre produse biofarmaceutice,
furnizare de informații referitoare la medicină,
preparare și dozare de medicamente,
prepararea de rețete de către farmaciști, servicii
de informații despre prepararea și dozarea
de medicații, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, consiliere farmaceutică,
servicii farmaceutice.

───────

(210) M 2022 08312
(151) 17/11/2022
(732) ALMA MINIMALIST FASHION

SRL, STR. IMPARATUL TRAIAN,
NR. 11D, ET. 5, AP. 24, SECTOR 4,
BUCURESTI , ROMANIA

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

(540)

LE MATIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.23

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,

îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 08315
(151) 17/11/2022
(732) SPINEX MEDPHARM SRL, 81,

JUDETUL BIHOR, GEPIU, BIHOR,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Farmacia Galenica
by plusfarma.ro

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

3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
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farduri, deodorante de uz uman sau veterinar,
antiperspirante (produse de toaletă), preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, săpunuri și geluri, produse pentru
epilare și bărbierit, uleiuri de față, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, odorizante de
casă, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, odorizante, produse
pentru toaletă nemedicinale, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri medicale,
produse de curățat, detergenți de uz menajer,
lichide degresante, lichide de curățare, lichid de
spălare, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
produse de curățare pentru vehicule, produse
pentru spălare, șervețele umede impregnate
cu un produs de curățat, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, săpun praf, săpun
de uz casnic, substanțe degresante, uleiuri
de curățare, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, arome (uleiuri esențiale), apă
de colonie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
loțiuni și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru
corp parfumate, uleiuri esențiale, produse
de parfumerie sintetice, preparate parfumate,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri, ape de toaletă, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, preparate cosmetice, creme
de masaj, nemedicinale, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă
de dinți ingerabilă, comprimate de pastă de
dinți solidă, pastă de dinți sub formă de
gumă de mestecat, cremă cosmetica pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, creme

pentru recuperare de uz cosmetic, preparate
fitocosmetice, serumuri de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, apă de javel,
apă parfumată pentru lenjerie, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, burete
impregnat cu săpun, detergenți alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopuri medicale, parfumuri pentru ceramică,
parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
automobile, 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, produse pentru decolorare, sodă
caustică, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, adeziv pentru extensii de
păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsam pentru
cuticule, 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), henna
(vopsea cosmetică), gel de aloe vera de uz
cosmetic, dischete demachiante din vată, 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 cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
uleiuri esențiale de cedru, esențe și uleiuri
eterice, preparate pentru aromoterapie, 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, aromatizanți pentru parfumuri, loțiuni
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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), sprayuri pentru corp
(nemedicinale), pulverizatoare pentru corp,
produse de parfumerie, uleiuri naturale pentru
parfumuri, deodorante de uz uman şi veterinar
și antiperspirante, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice funcționale,
creme bb de înfrumusețare, coloranți cosmetici,
creme și loțiuni cosmetice, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate, conuri
parfumate, 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, 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
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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 pentru
corp, baze pentru parfumuri de flori, parfumuri
de camera sub formă de spray, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire.
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice, produse și articole pentru igienă,
pastă de dinți medicamentoasă, aliaje dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceară
dentară, cauciuc de uz dentar, ceară pentru
mulaje dentare, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru



uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe

farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, dropsuri pentru gât, elixire
pentru prevenirea infecțiilor în gât, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, spray-
uri medicinale pentru gât, amestecuri pentru
tuse, sirop de tuse, drajeuri medicamentoase
pentru tuse, comprimate împotriva tusei,
dropsuri împotriva tusei, preparate farmaceutice
pentru tuse, medicamente pentru tuse,
soluție salină pentru irigarea sinusurilor și
nasului, preparate imunostimulatoare, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității, agenți
imunoterapeutici pentru infecțiile bacteriene,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
afecțiunilor legate de sistemul imunitar, reactivi
de uz medical pentru teste imunologice.
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 virtuale online, cu
scop publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, cosmetice, articole de
parfumerie si odorizante, farduri, săpunuri și
geluri, preparate pentru baie, deodorante si
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antiperspirante, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru
igiena orală, preparate și tratamente pentru
păr, produse pentru epilare și bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare
și odorizante, detergenți, săpun, dezinfectanți,
geluri pentru curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
si articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
exerciții fizice, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru sex,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
protetica si implanturi artificiale, instrumente
ajutătoare ortopedice și pentru mobilitate, şi părți
și accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu port-bebe-uri, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărucioare
pentru copii, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu batiste, șervetele și prosoape,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate

pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive
auditive, proteze dentare, 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, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
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în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de
meditație, servicii de terapie, servicii prestate
de dieteticieni, tratarea alergiilor, servicii de
medicină alternativă, tratamente cosmetice
pentru păr, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru ten, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de terapie cu ventuze, terapie cu unde de
șoc, servicii de centre de sănătate (ambulatorii),
asistență medicală la domiciliu, consiliere în
materie de sănătate, consiliere cu privire la diete
și nutriție, chiropractică, centre rezidențiale de
asistență medicală, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere genetică,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, furnizare de centre de recuperare
fizică, furnizare de centre de îngrijiri de lungă
durată, consultanță profesională în materie de
îngrijire a sănătății, controale medicale, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare de
informații despre consiliere în domeniul dieteticii
și alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, reabilitare
fizică, monitorizarea pacienților, servicii de
acupunctură, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
oferite de sanatoriu, servicii clinice homeopatice,
recomandări în materie de alergii, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii de
stomatologie, studii de evaluare a sănătății,
servicii oferite de clinici, servicii de chirurgie,
servicii ginecologice, servicii obstetrice, servicii
de examinări medicale, servicii de analize
medicale, asistență medicală, compilarea de
rapoarte medicale (servicii medicale), consiliere
medicală, consultanță și servicii de informații
oferite pe internet, referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații despre produse biofarmaceutice,
furnizare de informații referitoare la medicină,
preparare și dozare de medicamente,
prepararea de rețete de către farmaciști, servicii
de informații despre prepararea și dozarea
de medicații, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, consiliere farmaceutică,
servicii farmaceutice.
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44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, servicii
de stomatologie, servicii prestate de opticieni,
servicii farmaceutice, servicii medicale, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, servicii
de îngrijire mentală, servicii de evaluare a
sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii de
logopedie, analiză cosmetică, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță cu privire la
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
servicii de artă corporală, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de îngrijire a
animalelor, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, servicii de
informare cu privire la industria farmaceutică
veterinară, consiliere farmaceutică, consultații
în domeniul farmaceutic, preparare de rețete

produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu măști de protecție, mănuși de protecție și
viziere, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri, jucării, ochelari,
ochelari de soare, ustensile cosmetice și de
toaletă, articole de baie, perii de păr, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
seringi medicale, pipete de uz medical, materiale
și produse pentru sutură și închiderea rănilor,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, instrumente de testare
pentru diagnosticare medicală, instrumente
farmaceutice, instrumente manuale medicale,
măști și echipament pentru respirație
artificială, nebulizatoare, plasturi, electrozi, tifon,
comprese, geluri de uz medical, produse de
hărtie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare.



(210) M 2022 08318
(151) 17/11/2022
(732) WIREN ENERGY EFFICIENCY

SRL, STR. CORNELIU COPOSU
NR. 24C, JUD. ARAD, ARAD,
310003, ARAD, ROMANIA

(540)

Asociația Arborescu

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate și instrumente de cercetare, aparate
pentru învățământ și instruire, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, activități publicitare, în special
cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, administrare în materie de activități de
marketing, afișaj.
38. Servicii de telecomunicații, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații,
comunicare de date prin mijloace electronice,
comunicare prin mijloace electronice,
comunicații mobile radio, comunicații prin radio.
39. Organizarea transportului, servicii de
închiriere în legătură cu vehicule, transporturi și
depozitare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități culturale, coordonare de
activități culturale.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
cercetare agricolă.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de
reîmpădurire.

───────

(210) M 2022 08319
(151) 17/11/2022
(732) ALEXANDRU TRAILESCU,

STR. CICERO NR. 141, JUD.
MEHEDINȚI, DROBETA TURNU
SEVERIN, 220084, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

FFD

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2022 08321
(151) 17/11/2022
(732) SPINEX FARM SRL, COMUNA

GEPIU NR. 81, JUD. BIHOR,
GEPIU, BIHOR, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DP dotz pharma

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.07;
29.01.13

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

clase:
3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
farduri, deodorante de uz uman sau veterinar,
antiperspirante (produse de toaletă), preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, săpunuri și geluri, produse pentru
epilare și bărbierit, uleiuri de față, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, odorizante de
casă, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, odorizante, produse
pentru toaletă nemedicinale, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri medicale,
produse de curățat, detergenți de uz menajer,
lichide degresante, lichide de curățare, lichid de
spălare, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
produse de curățare pentru vehicule, produse
pentru spălare, șervețele umede impregnate
cu un produs de curățat, șervețele impregnate

cu preparate de curățare, săpun praf, săpun
de uz casnic, substanțe degresante, uleiuri
de curățare, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, arome (uleiuri esențiale), apă
de colonie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
loțiuni și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru
corp parfumate, uleiuri esențiale, produse
de parfumerie sintetice, preparate parfumate,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri, ape de toaletă, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, preparate cosmetice, creme
de masaj, nemedicinale, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă
de dinți ingerabilă, comprimate de pastă de
dinți solidă, pastă de dinți sub formă de
gumă de mestecat, cremă cosmetica pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, creme
pentru recuperare de uz cosmetic, preparate
fitocosmetice, serumuri de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, apă de javel,
apă parfumată pentru lenjerie, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, burete
impregnat cu săpun, detergenți alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopuri medicale, parfumuri pentru ceramică,
parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
automobile, 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, produse pentru decolorare, sodă
caustică, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
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pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, adeziv pentru extensii de
păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsam pentru
cuticule, 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), henna
(vopsea cosmetică), gel de aloe vera de uz
cosmetic, dischete demachiante din vată, 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 cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
uleiuri esențiale de cedru, esențe și uleiuri
eterice, preparate pentru aromoterapie, 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, aromatizanți pentru parfumuri, 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), sprayuri pentru corp
(nemedicinale), pulverizatoare pentru corp,
produse de parfumerie, uleiuri naturale pentru
parfumuri, deodorante de uz uman şi veterinar
și antiperspirante, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice funcționale,
creme bb de înfrumusețare, coloranți cosmetici,
creme și loțiuni cosmetice, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate, conuri
parfumate, 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, 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,
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mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
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săpun pentru utilizare fără apă, parfumuri pentru
corp, baze pentru parfumuri de flori, parfumuri
de camera sub formă de spray, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire.
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice, produse și articole pentru igienă,
pastă de dinți medicamentoasă, aliaje dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceară
dentară, cauciuc de uz dentar, ceară pentru
mulaje dentare, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice



preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, dropsuri pentru gât, elixire
pentru prevenirea infecțiilor în gât, pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, spray-
uri medicinale pentru gât, amestecuri pentru
tuse, sirop de tuse, drajeuri medicamentoase
pentru tuse, comprimate împotriva tusei,
dropsuri împotriva tusei, preparate farmaceutice
pentru tuse, medicamente pentru tuse,
soluție salină pentru irigarea sinusurilor și
nasului, preparate imunostimulatoare, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității, agenți
imunoterapeutici pentru infecțiile bacteriene,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
afecțiunilor legate de sistemul imunitar, reactivi
de uz medical pentru teste imunologice.

───────

(210) M 2022 08322
(151) 17/11/2022
(732) TREDECIM SRL, STRADELA

SFINTUL ATANASIE NR. 14D, JUD.
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

WOWNDERFUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 02.05.01;
02.05.23

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

3. Măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru
duș, produse cosmetice pentru piele, produse
cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice sub formă de pudră, seruri de uz

cosmetic, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de față, uleiuri de masaj pentru față,
uleiuri pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru
masaj corporal, 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 cosmetice, 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, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
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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 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 lustruit, 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, sprâncene
false, gel pentru sprâncene, farduri de
sprâncene, sprâncene false adezive, rimel
pentru sprâncene, pudră pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru sprâncene, adezivi
pentru lipirea sprâncenelor false, tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, anticearcăne,
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, cremă
corectoare, cremă de bază, cremă pentru
ten deschis, creme autobronzante (cosmetice),
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, fond
de ten, farduri pentru truse de machiaj, farduri
pentru obraz și buze, fond de ten sub formă
de cremă, fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
fonduri de ten, geluri pentru demachiere, lapte
demachiant, loțiuni autobronzante (cosmetice),
luciu de buze, măști de frumusețe, mascara
pentru gene lungi, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, preparate autobronzante
(cosmetice), pastă cosmetică pentru aplicare
pe față pentru combaterea luciului, produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de fard de obraz, produse
cosmetice sub formă de farduri de pleoape,
produse de machiaj pentru față și corp, produse
demachiante pentru ochi, pudre cosmetice
pentru față, pudre pentru machiaj, pudră de
machiaj, pudră liberă pentru față, pudră pentru
față, rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
ruj de buze, rujuri cremoase, sclipici pentru
față, seturi de machiaj, spume (cosmetice),
uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru ochi, vopsea
pentru față, șervețele din bumbac impregnate

cu preparate demachiante, șervețele pentu
față îmbibate cu produse cosmetice, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
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creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, 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, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), preparate
cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe față, preparate cosmetice
pentru intarire, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cu protecție solară puternică sau totală,
preparate hidratante (cosmetice), preparate de
îngrijire a pieii pentru îndepărtarea ridurilor,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea

pielii în timpul expunerii la soare, preparate
pentru albirea pielii, preparate pentru catifelarea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea feței, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, preparate pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare
(cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, produse de curățare pentru ochi, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse de protecție solară, produse după
plajă, de uz cosmetic, produse exfoliante,
produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
față, produse hidratante, produse pentru buze
(nemedicinale), produse pentru curățarea feței
(cosmetice), produse pentru curățarea pielii,
produse pentru hidratarea pielii, produse pentru
tonifierea pielii, produse pentru îmbunătățirea
texturii pielii, pudră de corp, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
rezerve de produse pentru corp, pentru
dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de față de
uz cosmetic, seruri nemedicamentoase pentru
piele, soluții pentru spălături oculare, care nu
sunt de uz medical, săruri de baie, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului, șervețele
impregnate cu loțiuni de curățare a pielii,
spume de curățare, spume de uz cosmetic,
cu protecție solară, spumă de curățare, spumă
pentru îngrijirea pielii, tonifiante pentru piele
de uz cosmetic, ulei de curățare, ulei de
corp sub formă de spray, uleiuri bronzante,
uleiuri cosmetice pentru epidermă, uleiuri de
bronzare de uz cosmetic, uleiuri de uz cosmetic,
uleiuri după expunerea la soare (cosmetice),
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, uleiuri
pentru protecție solară (cosmetice), uleiuri
pentru hidratarea pielii după expunerea la soare,
uleiuri pentru mâini (nemedicinale), unt de corp,
unt de mâini și de corp, unt de cacao de
uz cosmetic, vopsele pentru gene, apă de
parfum, creme aromoterapeutice, 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, bureți
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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, preparate cosmetice de exfoliere pentru
față, 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 de spălare a părului
și corpului, produse exfoliante pentru picioare,
produse pentru curățenie și igienă personală,
pudră cremoasă pentru față, pudră de mâini,
serumuri de înfrumusețare, spume de curățare
a pielii, spume de curățare pentru corp, uleiuri
de duș nemedicamentoase, 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.
21. Perii cosmetice, perii pentru unghii, perii
de unghii, perii pentru curățat, perii pentru
încălțăminte, perii pentru pantofi, perii, grătare
pentru camping, oale și tigăi portabile pentru
camping, ustensile casnice și de bucătărie,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, articole

pentru gătit și pentru servit masa, altele
decât furculițe, cuțite și linguri, recipiente
de uz gospodaresc si pentru bucatarie,
forme (ustensile de bucătărie), ustensile de
gătit, neelectrice, tigăi, sacoșe termoizolante,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de
toaletă, truse de toaletă, ustensile de cosmetice,
cădițe pentru bebeluși, dispozitive electrice
pentru atragerea și omorârea insectelor, curse
pentru animale dăunătoare, capcane pentru
insecte, adăpători, vase de mâncare pentru
animale de casă, mănuși de grădinărit,
jardiniere, suporturi pentru plante (aranjamente
florale), ghivece de flori, suporturi pentru
ghivece de flori, seringi pentru stropit flori și
plante, stropitori, instrumente pentru stropire,
piepteni, bureți, material pentru perii, mături,
material pentru curățare, donițe, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii), articole de sticlărie, porțelanuri,
vase de lut, produse ceramice pentru menaj,
obiecte din faianță, produse de olărie, lucrări
de artă din porțelan, teracotă sau sticlă, dușuri
bucale, căzi de baie pentru bebeluși, căzi
de plastic pentru copii, litiere pentru animale,
litiere pentru pisici, litiere pentru animale de
companie, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, pensule pentru buze, pensule
pentru contur de ochi, bureți de față pentru
aplicarea machiajului, bureți cosmetici, bureței
pentru machiaj, aplicatoare pentru fardurile
de ochi, aplicatoare pentru farduri de ochi,
aplicatoare de fard, aplicatoare cosmetice,
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, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii pentru încălţăminte,
perii electrice, cu excepţia componentelor
maşinilor, perii pentru curăţarea rezervoarelor
şi containerelor, găleţi/vedre, găleţi realizate
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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, 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 casnicoale 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 îmbrăcminte, 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 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 cosmeticedeşeuri
din bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet,
tăvi pentru firimituriconcasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,

carafe, friteuze, neelectric, 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, 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, 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 mănuşil, 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

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



plantelor) acvarii de interior/bazine (acvarii
de interior), terarii de interior (vivarii), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, 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, capcane pentru
şoareci, căni, inele pentru serveţelele de masă,
cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de tăiţei,
acţionate manualduze 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, 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, 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 masăfarfurii 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
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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, 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),
pistole cu bile cu vopsea (pistoale paintball)
(articole sportive), rezerve pentru pisctoale cu
bile de vopsea (bile paintball) (articole sportive),
măşti de carnaval, cretă pentru tacurile de
biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept (aparate de exerciţii)/aparate de
exerciţii, 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, pălării din hârtie pentru petreceri,
parapante, jocuri de societate, e 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),
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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, neelectricedispozitive pentru lustruirea
cu ceară, neelectrice, pentru pantofi, teluri,
neelectrice, pentru uz casnic, aeratoare pentru
vin, deşeuri de lână pentru curăţare, lucrări de
artă din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, mănuși abrazive pentru curățat pielea,
solicităm protecție pentru întreaga clasă de
produse.



mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, extensoare, tuburi de confeti
pentru petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru, petreceri), 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), 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.
35. Publicitate, organizarea de publicitate,
intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, informații și
asistență comerciale pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, cercetarea consumatorului,
furnizare de informații pe internet în legătură
cu produse pentru consumatori, furnizare de
informații pe internet pe teme de protecție
a consumatorilor, și anume, furnizarea de

informații pentru consumatori cu privire la
alegerea produselor de cumpărat, furnizare de
informații pe internet în legătură cu servicii
de asistență pentru clienți, și anume relații cu
clienții, programe de fidelizare a clienților, 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, 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 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
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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, 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), 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),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măști cosmetice de curățare pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice sub formă de creme, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice sub formă de pudră, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seruri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu spume pentru duș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu spumă
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informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, pregătirea
documentaţiei fiscale, servicii de depunere
a documentaţiei fiscale, 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, în scop publicitar,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, 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



de baie și de duș, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uleiuri de baie și duș
(nemedicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri de față, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri de masaj
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri pentru corp şi pentru faţă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri pentru masaj corporal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
abrazivă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu abrazivi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru fixarea
genelor false, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loţiuni după ras, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ulei de migdale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pietre de alaun (astringente), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu benzi pentru
împrospătarea respiraţiei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu carburi metalice
(abrazive), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coloranţi pentru toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corindon
(abraziv), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coloranţi cosmetici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cosmetice pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu paste
de dinţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru lustruirea dinţilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deodorante pentru animale de companie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu şampoane uscate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu agenţi de uscare pentru
maşini de spălat vase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu apă de colonie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
cu şmirghel, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu şmirghel, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uleiuri esenţiale de
lămâie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu esenţe eterice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creioane pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gene false, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unghii false, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arome
alimentare (uleiuri esenţiale), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu apă micelară,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsea de corp din latex lichid de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu servețele antitransfer de culoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șervețele antistatice pentru uscător, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu geraniol,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îndreptarea părului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
heliotropină, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu iononă (parfumerie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu beţişoare
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru îndepărtarea
lacului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu apă de lavandă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru albirea articolelor din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sodă
cristalizată, pentru curăţare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etuiuri pentru ruj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rujuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pudră pentru machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu esenţă
de mentă (ulei esenţial), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mentă pentru
parfumerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceară pentru mustaţă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mosc
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru îngrijirea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ulei de terebentină pentru degresare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate fitocosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme de lustruit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie de lustruit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piatră ponce, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu safrol,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lemn parfumat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu apă parfumată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu şampoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă pentru pantofi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceară pentru
pantofi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sodă caustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pudră de talc, pentru
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu terpene (uleiuri esenţiale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu apă de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sprâncene false,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
gel pentru sprâncene, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu farduri de sprâncene,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sprâncene false adezive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rimel pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi pentru
lipirea sprâncenelor false, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tatuaje temporare de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tatuaje temporare pentru decorarea
corpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu anticearcăne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi pentru
gene, păr și unghii false, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane corectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
anticearcăne corectoare (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bețișoare
cu vată impregnate cu produse demachiante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baze pentru machiaj sub formă de paste,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corectoare anticearcăne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu corector facial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice colorate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cosmetice decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cosmetice pentru buze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creioane de contur
pentru buze, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creioane de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creioane
dermatografe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creioane de ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creioane pentru gene, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creioane pentru obraz,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creioane pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cremă corectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cremă de bază, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cremă pentru ten deschis, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
autobronzante (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme de soare,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cretă de fardat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme pentru bronzarea pielii,
produse de servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu demachiere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu eye-liner (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fard cremos de obraz, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fard gras, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu farduri
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu farduri de obraz, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fond de ten, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu farduri
pentru truse de machiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu farduri pentru obraz
și buze, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fond de ten sub formă de cremă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fond de ten lichid (mizu-oshiroi), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fonduri
de ten, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu geluri pentru demachiere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
demachiant, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni autobronzante (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu luciu de buze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști de frumusețe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mascara pentru gene lungi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu palete cu farduri
de ochi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu palete de luciu de buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
autobronzante (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice de aplicare pe
buze, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de machiaj
pentru față și corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse demachiante
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pudre cosmetice pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pudre
pentru machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudră de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudră liberă
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pudră pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rimel, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu rezerve
pentru pudriere (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ruj de buze, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rujuri
cremoase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sclipici pentru față, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seturi
de machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu spume (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri de
cuticule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tuș lichid pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsea
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șervețele pentu
față îmbibate cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu albirea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, cremă pentru servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu balsam
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu balsam de buze (nemedicamentos),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balsamuri de buze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsamuri de buze cu
procție solară (cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsamuri pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
balsamuri pentru unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane cu protecție
solară, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bază pentru unghii (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu comprese pentru ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu concentrate hidratante (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cosmetice pentru unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creioane corectoare
pentru lacul de unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme anti-îmbătrânire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme anticelulitice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme antirid, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
cosmetice de mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme cu protecție
solară, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu creme cosmetice pentru piele uscată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme de corp (nemedicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă cosmetica
pentru mâini, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cremă cu protecție solară rezistentă
la apă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cremă cu retinol de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă de microdermoabraziune, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
de noapte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cremă hidratantă după bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cremă nemedicinală pentru tratarea scalpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă pentru unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme (nemedicinale) pentru curățarea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de curățare pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
de față și de corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de noapte
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme de piele nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme de zi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme de protecție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
de protecție solară (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme exfoliante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme hidratante de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme hidratante pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
hrănitoare de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme nemedicinale de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
nemedicinale pentru picioare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme nutritive
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(nemedicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme,
loțiuni și geluri hidratante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru
albirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme pentru buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme pentru corp parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme pentru demachiere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru față de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme pentru fortificarea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme pentru măști corporale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
pentru ochi (nemedicinale), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme pentru pistrui, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru ten
deschis (de uz cosmetic), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme pentru întreținerea pielii de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme tip cold cream de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme tip
cold cream, altele decât cele pentru uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme tonifiante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
și loțiuni pentru bronzat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme-sufleu pentru
corp, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu emoliente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu emoliente
pentru piele (non-medicamente), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu emolienți
pentru ten, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu emulsii de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu emulsii
faciale (de uz cosmetic), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu exfoliante pentru
curățarea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu exfoliante pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
foițe de pudră pentru față, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fond de ten iluminator
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu geluri de curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu geluri hidratante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu geluri cosmetice pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu geluri pentru fata, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu geluri pentru ochi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu granule
pentru curățarea feței, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu intăritor pentru unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lapte de curățare de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
de corp, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lapte de curățare pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
de curățare pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
hidratant, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu loțiune de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiune pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu loțiune pentru curățarea tenului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiune
tonică pentru față, corp și mâini, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
cosmetice pentru bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni cosmetice
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni cu protecție solară (de uz
cosmetic), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu loțiuni de zi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu loțiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni pentru mâini,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu loțiuni pentru mâini (nemedicinale), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu loțiuni pentru reducerea celulitei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
pentru întărirea unghiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni solare
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu loțiuni tonice (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe corp,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe față, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mască de argilă pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
corporale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măști cosmetice cu nămol, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști cu
gel pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măști de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
de față pentru toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști de mâini pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măști de picioare pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măști de piele (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măști hidratante pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măști pentru față, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști pentru închiderea
porilor utilizate ca produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
cosmetice cu protecție solară, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru intarire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate cosmetice pentru pielea
uscată, pentru femei gravide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cu protecție
solară puternică sau totală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate hidratante
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu preparate pentru
albirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru catifelarea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea feței, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice exfoliante pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru deschiderea tenului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru ameliorarea calității pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de curățare pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de curățat,
cosmetice, pentru ten acneic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de protecție
solară, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse după plajă, de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse exfoliante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse exfoliante de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse exfoliante pentru corp,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse exfoliante pentru față, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru buze (nemedicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru curățarea feței (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru curățarea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru hidratarea pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
tonifierea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru îmbunătățirea
texturii pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudră de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rezerve de produse pentru corp, pentru
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dozatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ser anti-îmbătrânire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ser de față
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seruri nemedicamentoase pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu soluții pentru spălături oculare, care
nu sunt de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu săruri de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu loțiuni de curățare
a pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu spume de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu spumă
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu spumă pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ulei de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ulei de corp sub formă
de spray, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri bronzante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
cosmetice pentru epidermă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri de bronzare
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
după expunerea la soare (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
de îngrijire a pielii (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
parfumate pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
pentru protecție solară (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
pentru hidratarea pielii după expunerea la soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uleiuri pentru mâini (nemedicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unt de corp,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unt de mâini și de corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unt de cacao de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele pentru gene, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu apă de
parfum, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme aromoterapeutice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deodorante
de corp (parfumerie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu extracte de parfum,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni și creme

de corp parfumate, produse de servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu parfumerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parfumuri naturale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sprayuri pentru corp (nemedicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate și tratamente pentru păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri
și geluri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bureți impregnați cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme bb de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice de îngrijire a frumuseții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme fluide (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme și loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu extracte din plante de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gel de baie și de duș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu geluri
de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geluri pentru corp şi faţă
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lapte de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măşti pentru faţă şi corp,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate de duș pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (produse de toaletă),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate nemedicamentoase de îngrijire
a corpului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru baie și duș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru spălat, de uz personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
spălare a părului și corpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse exfoliante
pentru picioare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru curățenie și igienă
personală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pudră cremoasă pentru față, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu pudră
de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu serumuri de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu spume
de curățare a pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu spume de curățare
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uleiuri de duș nemedicamentoase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
unt de față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unt pentru faţă şi corp, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele pentru curățare utilizate pentru
igiena intimă feminină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele umede pentru
uz igienic și cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aromatizanți pentru parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu arome, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu extracte de flori (parfumerie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parfumuri lichide, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri solide,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de parfumerie sintetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sprayuri
parfumate pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uleiuri naturale pentru
parfumuri, produse de toaletă servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu antiperspirante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu antitranspirante de uz personal, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
antitranspirante sub formă de sprayuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deodorante antiperspirante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deodorante cu
bilă (produse de toaletă), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deodorante de
uz personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deodorante de uz personal
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu deodorante pentru îngrijirea corpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sprayuri pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săpunuri deodorante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme cosmetice pentru duș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu geluri de
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uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de săpun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu săpun
de duș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săpun de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu săpun
lichid, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săpun pentru igiena personală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu săpun pentru piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săpun pentru utilizare
fără apă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șampoane pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sapunuri
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu săpunuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săpunuri cremă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri
cu aloe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săpunuri de față, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu săpunuri pentru
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săpunuri pentru îngrijirea corporală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice funcționale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu măști cosmetice de
curățare pentru față, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
pentru piele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de creme, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
pudră, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu seruri de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu spume pentru duș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
spumă de baie și de duș, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri de baie și duș
(nemedicinale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri de față, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri de masaj pentru
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu uleiuri pentru corp şi pentru faţă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
pentru masaj corporal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hârtie abrazivă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu abrazivi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
adezivi pentru fixarea genelor false, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loţiuni după
ras, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ulei de migdale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pietre de alaun (astringente), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu benzi pentru
împrospătarea respiraţiei, servicii de vânzare cu



ridicata în legătură cu arome pentru prăjituri
(uleiuri esenţiale), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu carburi metalice (abrazive),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
coloranţi pentru toaletă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu corindon (abraziv),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu coloranţi cosmetici, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu paste de dinţi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru lustruirea dinţilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deodorante pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu şampoane uscate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu agenţi de
uscare pentru maşini de spălat vase, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu apă de colonie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hârtie cu şmirghel, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu şmirghel, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uleiuri esenţiale de lămâie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
esenţe eterice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creioane pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gene
false, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu unghii false, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu arome alimentare (uleiuri esenţiale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
apă micelară, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vopsea de corp din latex lichid de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu servețele antitransfer de culoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șervețele antistatice pentru uscător, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu geraniol,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru îndreptarea părului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu heliotropină,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iononă (parfumerie), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu beţişoare parfumate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru îndepărtarea lacului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu apă
de lavandă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru albirea articolelor
din piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sodă cristalizată, pentru curăţare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etuiuri pentru ruj, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu rujuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pudră pentru machiaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu esenţă de mentă (ulei esenţial), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mentă
pentru parfumerie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceară pentru mustaţă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mosc
(parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru îngrijirea unghiilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ulei de terebentină pentru degresare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu parfumuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate fitocosmetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme de lustruit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie de
lustruit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu piatră ponce, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu safrol, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lemn parfumat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu apă parfumată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
şampoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cremă pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceară pentru
pantofi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu sodă caustică, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pudră de talc, pentru toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
terpene (uleiuri esenţiale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu serveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu serveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu apă de toaletă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sprâncene
false, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu gel pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu farduri de sprâncene,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sprâncene false adezive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu rimel pentru sprâncene,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pudră pentru sprâncene, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice pentru
sprâncene, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adezivi pentru lipirea sprâncenelor
false, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tatuaje temporare de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tatuaje
temporare pentru decorarea corpului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu anticearcăne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu adezivi pentru gene, păr și unghii false,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
batoane corectoare, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu anticearcăne corectoare
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu baze pentru machiaj sub
formă de paste, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu corectoare anticearcăne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu corector
facial, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cosmetice colorate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cosmetice decorative,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru buze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creioane de contur pentru
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creioane de machiaj, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creioane dermatografe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creioane de ochi de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creioane
pentru gene, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creioane pentru obraz, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creioane
pentru ochi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cremă corectoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă de bază,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cremă pentru ten deschis, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme autobronzante
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme de soare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cretă de fardat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
pentru bronzarea pielii, produse de servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu demachiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
eye-liner (cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fard cremos de obraz,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fard
gras, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu farduri cosmetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu farduri de obraz, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fond de
ten, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu farduri pentru truse de machiaj, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu farduri pentru
obraz și buze, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fond de ten sub formă de cremă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fond de ten lichid (mizu-oshiroi), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fonduri de
ten, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
geluri pentru demachiere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lapte demachiant, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni
autobronzante (cosmetice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu luciu de buze, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu măști de
frumusețe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mascara pentru gene lungi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu palete cu
farduri de ochi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu palete de luciu de buze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
autobronzante (cosmetice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pastă cosmetică pentru
aplicare pe față pentru combaterea luciului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice de aplicare pe buze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice sub formă de fard de obraz, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice sub formă de farduri de pleoape,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de machiaj pentru față și corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
demachiante pentru ochi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pudre cosmetice
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pudre pentru machiaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pudră
de machiaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pudră liberă pentru față, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pudră
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rimel, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu rezerve pentru pudriere
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ruj de buze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu rujuri cremoase, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sclipici
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seturi de machiaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu spume (cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri de cuticule, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tuș lichid pentru ochi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vopsea pentru
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șervețele din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șervețele pentu față îmbibate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șervețele umede pentru
mâini impregnate cu loțiune cosmetică, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu abțibilduri
pentru decorarea unghiilor, cremă pentru servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu albirea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu balsam contra iritație de scutec pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu balsam de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu balsam de
buze (nemedicamentos), servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu balsamuri de buze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu balsamuri
de buze cu procție solară (cosmetice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu balsamuri
pentru piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu balsamuri pentru unghii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bază pentru unghii (cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu comprese pentru ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu concentrate hidratante (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cosmetice
pentru unghii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creioane corectoare pentru lacul de
unghii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme anti-îmbătrânire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme anticelulitice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme antirid, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme cosmetice de mâini, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme cosmetice pentru piele
uscată, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme de corp (nemedicinale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cremă cosmetica pentru mâini,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cremă cu retinol de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă de
microdermoabraziune, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cremă de noapte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cremă
hidratantă după bărbierit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cremă nemedicinală
pentru tratarea scalpului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cremă pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cremă pentru unghii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme (nemedicinale)
pentru curățarea pielii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme de curățare pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme de față și de corp, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme de noapte
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme de piele nemedicinale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

creme de zi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme de protecție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme de
protecție solară (cosmetice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme de îngrijire a
pielii, altele decât cele pentru uz medical, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
exfoliante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme hidratante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme hidratante de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme hidratante pentru corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme hrănitoare de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
nemedicinale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme nemedicinale de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme nemedicinale pentru picioare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
nutritive (nemedicinale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme parfumate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme,
loțiuni și geluri hidratante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme pentru albirea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru buze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme pentru corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
pentru corp parfumate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme pentru demachiere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme pentru față de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme pentru
fortificarea pielii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme pentru măști corporale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme pentru ochi (nemedicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru pistrui, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme pentru ten
deschis (de uz cosmetic), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme pentru reducerea
petelor de îmbătrânire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme tip cold cream de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme tip cold cream, altele decât
cele pentru uz medical, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu creme tonifiante (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme și loțiuni pentru bronzat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme-sufleu pentru corp, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu emoliente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu emoliente pentru piele (non-medicamente),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
emolienți pentru ten, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu emulsii de corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu emulsii
faciale (de uz cosmetic), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu exfoliante pentru curățarea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu exfoliante pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu foițe de
pudră pentru față, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fond de ten iluminator pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu geluri de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu geluri hidratante (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu geluri cosmetice pentru ochi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu geluri
pentru fata, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu geluri pentru ochi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu geluri pentru
întârzierea îmbătrânirii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu granule pentru curățarea
feței, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu intăritor pentru unghii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de curățare de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lapte de corp, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de curățare
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lapte de curățare pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lapte hidratant, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiune de baie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiune pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu loțiune pentru curățarea tenului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiune tonică
pentru față, corp și mâini, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiuni cosmetice
pentru bronzare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiuni cosmetice pentru față,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni cu protecție solară (de uz cosmetic),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni de corp hidratante (produse cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu loțiuni de curățare, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu loțiuni de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni de zi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiuni hidratante pentru piele
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu loțiuni pentru mâini,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni pentru
ochi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu loțiuni pentru protejare împotriva soarelui,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni pentru reducerea celulitei, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni pentru
îngrijirea feței și a corpului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiuni pentru întărirea unghiilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni solare (cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu loțiuni tonice (cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu loțiuni tonice pentru față (cosmetice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni tonice
pentru piele (nemedicinale), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mască de argilă pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu măști corporale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu măști cosmetice cu nămol, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști cu
gel pentru ochi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu măști de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu măști de față
pentru toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști
de piele (cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu măști hidratante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști
hidratante pentru piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu măști pentru față, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate cosmetice cu protecție solară, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
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cu aplicare topică pe față, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru intarire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
cu protecție solară puternică sau totală, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
hidratante (cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate de îngrijire
a pieii pentru îndepărtarea ridurilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru albirea pielii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru catifelarea pielii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
buzelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice exfoliante pentru corp, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice hidratante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de curățare
pentru ochi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de protecție solară,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse după plajă, de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
exfoliante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse exfoliante de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse exfoliante pentru corp, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
exfoliante pentru față, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse hidratante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pentru buze (nemedicinale), servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru curățarea feței (cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru curățarea pielii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse pentru hidratarea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse pentru tonifierea pielii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pudră de corp,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ser anti-îmbătrânire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ser de față
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu seruri nemedicamentoase pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu soluții pentru spălături oculare, care nu sunt
de uz medical, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu săruri de baie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șervețele impregnate cu
loțiuni de curățare a pielii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu spume de curățare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu spumă
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu spumă pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu ulei
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ulei de corp sub formă de spray,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri bronzante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uleiuri cosmetice pentru epidermă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri parfumate pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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unt de corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unt de mâini și de corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unt de
cacao de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vopsele pentru gene,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
apă de parfum, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme aromoterapeutice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deodorante de
corp (parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu extracte de parfum, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni pentru
aromoterapie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiuni și creme de corp parfumate,
produse de servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu parfumerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu parfumuri naturale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
parfumate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sprayuri pentru corp (nemedicinale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și tratamente pentru păr,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
săpunuri și geluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bureți impregnați cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme bb de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cosmetice
de îngrijire a frumuseții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme fluide (cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme și loțiuni cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu extracte din plante
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gel de baie și de duș, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu geluri de
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu geluri pentru corp şi faţă (cosmetice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiuni de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu măşti pentru
faţă şi corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate cosmetice de exfoliere
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru baie și duș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru îngrijirea pielii, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru spălat, de uz personal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
spălare a părului și corpului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse exfoliante
pentru picioare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse pentru curățenie și igienă
personală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pudră cremoasă pentru față, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pudră
de mâini, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu serumuri de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu spume de
curățare a pielii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu spume de curățare pentru corp,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri de duș nemedicamentoase, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unt de față,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unt pentru faţă şi corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șervețele impregnate cu
uleiuri esențiale, de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aromatizanți pentru
parfumuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu arome, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu extracte de flori (parfumerie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
parfumuri lichide, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu parfumuri solide, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de parfumerie sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu sprayuri parfumate
pentru corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri naturale pentru parfumuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
antiperspirante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu antitranspirante de uz personal,
produse de toaletă servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu antitranspirante sub formă de
sprayuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deodorante antiperspirante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu deodorante
cu bilă (produse de toaletă), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deodorante de
uz personal, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu deodorante de uz personal
(parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deodorante pentru îngrijirea corpului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sprayuri pentru corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu săpunuri deodorante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme cosmetice pentru duș, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu geluri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de săpun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săpun de
duș, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu săpun de înfrumusețare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu săpun lichid, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu săpun
pentru igiena personală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu săpun pentru piele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu săpun
pentru utilizare fără apă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șampoane pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu sapunuri parfumate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu săpunuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
cremă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu săpunuri cu aloe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu săpunuri de față, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu săpunuri
pentru toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu săpunuri pentru îngrijirea corporală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice funcționale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măști cosmetice
de curățare pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
cosmetice pentru baie și pentru duș, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice sub formă de creme, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice sub formă de pudră, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seruri de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu spume pentru
duș, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu spumă de baie și de duș, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri de față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri de masaj pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri pentru masaj corporal, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie abrazivă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu abrazivi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adezivi
pentru fixarea genelor false, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loţiuni
după ras, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ulei de migdale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pietre de alaun (astringente), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi pentru împrospătarea respiraţiei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carburi metalice (abrazive), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu coloranţi pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu corindon
(abraziv), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu coloranţi cosmetici, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cosmetice pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
paste de dinţi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse pentru lustruirea
dinţilor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu deodorante pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu şampoane uscate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu apă de colonie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie cu
şmirghel, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu şmirghel, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri esenţiale de lămâie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu esenţe eterice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creioane pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gene false, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unghii false, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu arome alimentare (uleiuri esenţiale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
apă micelară, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu servețele
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antitransfer de culoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
antistatice pentru uscător, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu geraniol, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate pentru îndreptarea părului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
heliotropină, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu iononă (parfumerie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu beţişoare parfumate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
pentru îndepărtarea lacului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu apă de
lavandă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate pentru albirea articolelor
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sodă cristalizată, pentru
curăţare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu etuiuri pentru ruj, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rujuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudră pentru machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu esenţă de mentă (ulei esenţial), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mentă pentru parfumerie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceară pentru
mustaţă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mosc (parfumerie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru îngrijirea unghiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ulei de terebentină pentru degresare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate fitocosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme de lustruit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
de lustruit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu piatră ponce, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu safrol, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lemn parfumat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu apă
parfumată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu şampoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cremă pentru pantofi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceară pentru
pantofi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sodă caustică, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pudră de talc,
pentru toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu terpene (uleiuri esenţiale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu serveţele impregnate
cu preparate pentru demachiere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu apă
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sprâncene false, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu gel pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu farduri de
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sprâncene false adezive,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rimel pentru sprâncene, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudră pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
lipirea sprâncenelor false, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tatuaje
temporare de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tatuaje
temporare pentru decorarea corpului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
anticearcăne, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adezivi pentru gene, păr
și unghii false, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane corectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu anticearcăne corectoare (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bețișoare cu vată impregnate cu produse
demachiante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baze pentru machiaj sub
formă de paste, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu corectoare anticearcăne,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu corector facial, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cosmetice
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cosmetice decorative, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice pentru buze, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creioane
de contur pentru buze, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creioane
de machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creioane dermatografe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creioane de ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creioane pentru gene, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane pentru obraz, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creioane pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online
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în legătură cu cremă corectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cremă de bază, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cremă pentru ten deschis,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme autobronzante (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cretă de
fardat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme pentru bronzarea pielii,
produse de servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu demachiere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
eye-liner (cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fard cremos de
obraz, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fard gras, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu farduri
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu farduri de obraz, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fond de ten, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu farduri pentru truse de
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu farduri pentru obraz și buze,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu fond de ten sub formă de cremă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu fonduri de ten, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu geluri pentru
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lapte demachiant, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu loțiuni autobronzante (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
luciu de buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști de frumusețe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mascara pentru gene lungi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
palete cu farduri de ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu palete de
luciu de buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate autobronzante
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pastă cosmetică pentru
aplicare pe față pentru combaterea luciului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice de aplicare pe
buze, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu produse
de machiaj pentru față și corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse demachiante pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudre cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pudre pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudră de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudră liberă pentru față, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudră pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rimel, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rezerve pentru
pudriere (cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ruj de buze,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rujuri cremoase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sclipici pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seturi de machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu spume
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri de cuticule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tuș lichid pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vopsea
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șervețele pentu față îmbibate cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele umede pentru
mâini impregnate cu loțiune cosmetică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu abțibilduri pentru decorarea unghiilor, cremă
pentru servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu albirea pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu balsam
contra iritație de scutec pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu balsam de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu balsam de
buze (nemedicamentos), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu balsamuri
de buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balsamuri de buze cu
procție solară (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu balsamuri
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balsamuri pentru unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bază pentru unghii (cosmetice), servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu comprese pentru ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu concentrate hidratante (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cosmetice pentru unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creioane corectoare pentru lacul
de unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme anti-îmbătrânire,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme anticelulitice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme antirid, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme cosmetice de
mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme cu protecție solară,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme cosmetice pentru piele uscată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de corp
(nemedicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de curățare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cremă cosmetica pentru mâini, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă cu retinol de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă de microdermoabraziune,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă de noapte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cremă
hidratantă după bărbierit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cremă
nemedicinală pentru tratarea scalpului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cremă pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cremă pentru
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme (nemedicinale) pentru
curățarea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de curățare pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme de față și de corp, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme de noapte (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de piele nemedicinale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme de
zi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme de protecție, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de protecție solară (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme dermatologice (altele decât cele
medicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de îngrijire a
pielii, altele decât cele pentru uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme exfoliante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme hidratante de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme hidratante pentru
corp, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme hrănitoare
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme nemedicinale de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme nemedicinale pentru picioare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme nutritive (nemedicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme parfumate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme,
loțiuni și geluri hidratante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru albirea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pentru
buze, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme pentru corp, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme pentru corp parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme pentru demachiere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru față de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru fortificarea pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru măști corporale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru ochi (nemedicinale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru pistrui,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme pentru ten deschis (de uz
cosmetic), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru reducerea
petelor de îmbătrânire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), servicii de
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vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme pentru întreținerea pielii de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme tip cold cream de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme tip cold cream,
altele decât cele pentru uz medical, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme tonifiante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme și loțiuni pentru bronzat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme-sufleu pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu emoliente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu emoliente pentru piele (non-
medicamente), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu emolienți pentru ten, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu emulsii faciale (de uz
cosmetic), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu exfoliante pentru curățarea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu exfoliante pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu foițe de pudră pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fond de ten iluminator pentru piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu geluri de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu geluri hidratante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu geluri cosmetice
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri pentru fata, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu geluri pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu geluri pentru
întârzierea îmbătrânirii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu granule pentru
curățarea feței, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu intăritor pentru unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lapte de curățare de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lapte de corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte de
curățare pentru față, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lapte de curățare
pentru îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lapte hidratant,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu loțiune de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiune

pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiune pentru curățarea
tenului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiune tonică pentru față, corp
și mâini, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni cosmetice pentru
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni cosmetice pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni cu protecție solară (de
uz cosmetic), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu loțiuni de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu loțiuni de zi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni pentru mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu loțiuni pentru
mâini (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu loțiuni pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni pentru reducerea celulitei,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu loțiuni pentru îngrijirea feței și a
corpului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni pentru îngrijirea pielii
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni pentru întărirea
unghiilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni solare (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu loțiuni tonice (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe corp, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni tonice de înfrumusețare
pentru aplicare pe față, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu loțiuni tonice
pentru față (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni
tonice pentru piele (nemedicinale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mască de argilă pentru piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu măști
corporale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști cosmetice cu nămol,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu măști cu gel pentru ochi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măști de curățare, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu măști de
față pentru toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măști de mâini
pentru îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măști de picioare
pentru îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măști de piele
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști hidratante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măști hidratante pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măști
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști pentru închiderea
porilor utilizate ca produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate anti-îmbătrânire pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate cosmetice cu protecție
solară, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
cosmetice pentru intarire, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cu protecție solară puternică sau
totală, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate hidratante (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate de îngrijire a pieii pentru
îndepărtarea ridurilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate
pentru albirea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate
pentru catifelarea pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare

(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice exfoliante pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice hidratante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de curățare pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de protecție solară, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
după plajă, de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
exfoliante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse exfoliante de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse exfoliante pentru
corp, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse exfoliante pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse hidratante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru buze (nemedicinale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse pentru curățarea feței (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru curățarea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru hidratarea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru tonifierea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru îmbunătățirea texturii
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pudră de corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rezerve de produse pentru
corp, pentru dozatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ser anti-
îmbătrânire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ser de față de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seruri nemedicamentoase pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu soluții pentru spălături oculare,
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care nu sunt de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săruri de
baie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate cu
loțiuni de curățare a pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu spume
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu spume de uz cosmetic,
cu protecție solară, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu spumă de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu spumă pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ulei de curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ulei de
corp sub formă de spray, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri
bronzante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri cosmetice pentru
epidermă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri de bronzare de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri parfumate
pentru îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri pentru
protecție solară (cosmetice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri pentru
hidratarea pielii după expunerea la soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu uleiuri pentru mâini (nemedicinale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
unt de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unt de mâini și de corp,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unt de cacao de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vopsele pentru gene, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu apă
de parfum, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme aromoterapeutice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu deodorante de corp (parfumerie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu extracte de parfum, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni și
creme de corp parfumate, produse de servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu

parfumerie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu parfumuri naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sprayuri pentru
corp (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate și tratamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu săpunuri și geluri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bureți impregnați
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme bb de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cosmetice de îngrijire a
frumuseții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme fluide (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme și loțiuni cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu extracte din plante de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu gel de baie și de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu geluri de
corp, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lapte de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măşti pentru
faţă şi corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cosmetice de
exfoliere pentru față, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (produse de toaletă), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate nemedicamentoase de îngrijire
a corpului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate pentru baie și
duș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate pentru spălat, de uz
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse de
spălare a părului și corpului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
exfoliante pentru picioare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
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pentru curățenie și igienă personală, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudră cremoasă pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pudră de
mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu serumuri de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
spume de curățare a pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu spume
de curățare pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri de
duș nemedicamentoase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unt de față,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unt pentru faţă şi corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu șervețele pentru curățare utilizate
pentru igiena intimă feminină, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului
impregnate cu preparate de curățat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aromatizanți pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
arome, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu extracte de flori (parfumerie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu parfumuri
solide, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse de parfumerie sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sprayuri parfumate pentru corp,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri naturale pentru parfumuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu antiperspirant (produse de toaletă
-e), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu antitranspirante de uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu antitranspirante sub formă de
sprayuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deodorante antiperspirante,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu deodorante cu bilă (produse de
toaletă), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu deodorante de uz personal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu deodorante de uz personal (parfumerie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu deodorante pentru îngrijirea corpului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sprayuri pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
săpunuri deodorante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme cosmetice
pentru duș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de săpun, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
săpun de duș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săpun de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu săpun lichid, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săpun
pentru igiena personală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săpun
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săpun pentru utilizare fără
apă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu șampoane pentru corp, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu sapunuri parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu săpunuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu săpunuri cremă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu săpunuri cu
aloe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu săpunuri de față, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
săpunuri pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săpunuri
pentru îngrijirea corporală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cosmetice
funcționale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perii cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu perii pentru unghii,
perii de servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perii pentru curățat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perii pentru încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perii pentru pantofi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu grătare pentru camping, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu oale
și tigăi portabile pentru camping, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
casnice și de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu recipiente pentru
menaj sau bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole pentru gătit
și pentru servit masa, altele decât furculițe,
cuțite și linguri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu forme (ustensile de bucătărie),
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, neelectrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tigăi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sacoșe termoizolante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu truse de toaletă,
ustensile servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cădițe pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu curse pentru animale
dăunătoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capcane pentru insecte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu adăpători,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vase de mâncare pentru animale de casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuși de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jardiniere, suporturi
pentru servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plante (aranjamente florale), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ghivece
de flori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru ghivece de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
seringi pentru stropit flori și plante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stropitori,
instrumente pentru servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stropire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bureți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu material pentru perii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mături,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu material pentru curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu donițe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de sticlărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu porțelanuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vase de lut, produse
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceramice pentru menaj, obiecte din servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu faianță,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de olărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lucrări de artă din
porțelan, teracotă sau sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dușuri bucale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căzi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căzi de baie pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căzi
de plastic pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu litiere pentru animale,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu litiere pentru pisici, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu litiere pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pensule pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pensule pentru contur de ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bureți
de față pentru aplicarea machiajului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bureți
cosmetici, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bureței pentru machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aplicatoare
pentru fardurile de ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aplicatoare pentru
farduri de ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aplicatoare de fard, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aplicatoare
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bureţi abrazivi pentru bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bazine (recipiente), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu halbe de bere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sticle,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii de sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coşuri de pâine de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru pâine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mânere pentru mături,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perii pentru încălţăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru presat tubul de pastă de dinți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervete de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pipete
pentru sos, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu untiere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu capace pentru untiere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu forme de prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu câlţi pentru curăţat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cârlige de rufe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu filtre de cafea, neelectrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piepteni
electrici, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu oale de gătit, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu tirbuşoane, electrice
şi neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceşti, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ţesale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carafe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu perii pentru spălarea veselei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
farfurii de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coarne de băut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru ouă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fructiere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aţă dentară,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tigăi
pentru prăjit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pâlnii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu păr pentru perii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cleşti
pentru gheaţă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de călcat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fierbătoare,
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de cuţite pentru masă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu majolică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu spărgătoare de nuci, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sticlă
pictată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu farfurii din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudriere,
goale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capcane pentru şobolani, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sticle
frigorifice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu inele pentru păsări, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cleşti
pentru salată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu farfurioare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu servicii (veselă),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dozatoare de săpun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu seturi de condimente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru bureţi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu zaharniţe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cleşti
pentru zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu perii de smolit, cu coadă lungă,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu strecurători de ceai, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru ceainice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceainice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu recipiente termoizolante pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perii de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu periuţe de dinţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru scobitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scobitori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vaze,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perii cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu perii pentru unghii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unghii (perii
de -), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu perii pentru curățat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu perii pentru încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu perii
pentru pantofi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu perii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu grătare pentru camping,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
oale și tigăi portabile pentru camping, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile
casnice și de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu recipiente pentru menaj
sau bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole pentru gătit și pentru
servit masa, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu forme (ustensile de bucătărie), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, neelectrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tigăi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sacoșe termoizolante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
truse de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cosmetice (ustensile), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cădițe
pentru bebeluși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu curse pentru animale
dăunătoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu capcane pentru insecte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adăpători,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vase
de mâncare pentru animale de casă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mănuși
de grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jardiniere, suporturi pentru servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu plante
(aranjamente florale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ghivece de flori, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru ghivece de flori, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu seringi pentru stropit flori
și plante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu stropitori, instrumente pentru servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu stropire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piepteni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bureți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu material pentru perii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mături,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
material pentru curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu donițe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de sticlărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
porțelanuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vase de lut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceramice (produse pentru
menaj), obiecte din servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu faianță, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de olărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă din porțelan, teracotă sau sticlă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dușuri bucale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
căzi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu căzi de baie pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu căzi de plastic
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu litiere pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu litiere pentru
pisici, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu litiere pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tăvi de
plastic folosite ca litiere pentru pisici, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pensule pentru
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pensule pentru contur de ochi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bureți de față
pentru aplicarea machiajului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bureți cosmetici, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bureței
pentru machiaj, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aplicatoare pentru fardurile de
ochi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aplicatoare pentru farduri de ochi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aplicatoare
de fard, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aplicatoare cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bureţi abrazivi
pentru bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bazine (recipiente), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu halbe de bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sticle, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii de sticlă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu coşuri de pâine de uz casnic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii
pentru pâine, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mânere pentru mături, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu perii pentru
încălţăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive pentru presat
tubul de pastă de dinți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șervete
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pipete pentru sos, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu untiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu capace pentru
untiere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu forme de prăjituri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu câlţi pentru curăţat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cârlige de
rufe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
filtre de cafea, neelectrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piepteni electrici, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oale de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tirbuşoane, electrice şi neelectrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceşti, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ţesale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
carafe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu perii pentru spălarea veselei, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu farfurii de
unică folosinţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu coarne de băut, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suporturi pentru ouă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aţă dentară, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tigăi pentru prăjit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pâlnii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu păr pentru
perii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cleşti pentru gheaţă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mese de călcat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fierbătoare,
neelectrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
de cuţite pentru masă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu majolică, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mopuri, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu căni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu spărgătoare
de nuci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu sticlă pictată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu farfurii din hârtie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vase, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pudriere,
goale, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu capcane pentru şobolani, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu sticle frigorifice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu inele
pentru păsări, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cleşti pentru salată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu farfurioare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
servicii (veselă), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dozatoare de săpun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu seturi de
condimente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi pentru bureţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu zaharniţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cleşti pentru zahăr, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu perii de smolit, cu coadă lungă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
strecurători de ceai, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu huse pentru ceainice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceainice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu recipiente termoizolante pentru
alimente, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu perii de toaletă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu periuţe de dinţi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru scobitori, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scobitori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vaze, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu perii
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu perii pentru unghii, perii
de servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu perii pentru
curățat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perii pentru încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu perii pentru pantofi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu perii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
grătare pentru camping, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oale și tigăi
portabile pentru camping, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ustensile
casnice și de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu recipiente
pentru menaj sau bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole

pentru gătit și pentru servit masa, altele decât
furculițe, cuțite și linguri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu forme (ustensile
de bucătărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ustensile de gătit,
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tigăi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sacoșe
termoizolante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu truse de toaletă, ustensile
- servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cădițe pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive electrice pentru
atragerea și omorârea insectelor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curse pentru animale dăunătoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
capcane pentru insecte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adăpători,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vase de mâncare pentru animale de
casă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mănuși de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jardiniere, suporturi pentru servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plante
(aranjamente florale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghivece de
flori, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru ghivece de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seringi pentru stropit flori și plante,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu stropitori, instrumente pentru servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stropire, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piepteni, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bureți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu material pentru perii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mături, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
material pentru curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu donițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de sticlărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu porțelanuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vase de lut, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ceramice
(produse - pentru menaj), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu faianță (obiecte
din -), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse de olărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dușuri bucale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căzi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu căzi de baie pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu căzi
de plastic pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu litiere pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu litiere pentru pisici, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
litiere pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tăvi
de plastic folosite ca litiere pentru pisici, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pensule pentru buze, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pensule pentru
contur de ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bureți de față pentru
aplicarea machiajului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bureți cosmetici,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bureței pentru machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aplicatoare pentru fardurile de ochi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aplicatoare pentru farduri de ochi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aplicatoare de fard, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aplicatoare
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bureţi abrazivi pentru
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bazine (recipiente), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
halbe de bere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sticle, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coşuri de pâine de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii pentru pâine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mânere pentru mături, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu perii pentru
încălţăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu recipiente de unică folosință
din folie de aluminiu, de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu

șervete de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pipete pentru
sos, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu untiere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu capace pentru
untiere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu forme de prăjituri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu câlţi
pentru curăţat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cârlige de rufe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
filtre de cafea, neelectrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu piepteni
electrici, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu oale de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tirbuşoane,
electrice şi neelectrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceşti, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ţesale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carafe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu perii pentru spălarea veselei, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
farfurii de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coarne de
băut, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru ouă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fructiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aţă dentară, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tigăi
pentru prăjit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pâlnii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu păr pentru
perii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cleşti pentru gheaţă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese de călcat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fierbătoare, neelectrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ustensile de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de cuţite pentru masă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
majolică, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căni, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu spărgătoare de nuci, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sticlă pictată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu farfurii din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vase, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudriere, goale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu capcane pentru şobolani,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sticle frigorifice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu inele pentru
păsări, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cleşti pentru salată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
farfurioare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu servicii (veselă), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dozatoare de săpun, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu seturi de
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru bureţi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu zaharniţe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cleşti pentru
zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perii de smolit, cu coadă lungă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu strecurători de ceai, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru ceainice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceainice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
recipiente termoizolante pentru alimente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
perii de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu periuţe de dinţi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru scobitori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scobitori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vaze, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu momeală artificială pentru pescuit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri de table, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mingi pentru jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu haltere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuşi de baseball, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu clopoţei pentru pomul
de Crăciun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bile de biliard, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacuri de biliard, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de biliard, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri de masă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mănuşi de box,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu blocuri de construcţie (jucării), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri de
construcţie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu capse pentru pistoale (jucării),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu măşti de carnaval, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu table de şah,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jetoane pentru jocurile de noroc, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu confeti,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu păpuşi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biberoane pentru păpuşi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu case
de păpuşi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte pentru păpuşi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu camere de păpuşi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dame (jocuri), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu drone
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu canturi de schiuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ţinte electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măşti de scrimă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plute de pescuit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
discuri zburătoare (jucării), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu crose de golf, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mănuşi de golf,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de gimnastică, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deltaplane, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu crose
de hochei, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu patine de gheaţă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu puzzle-uri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
caleidoscoape, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu zmeie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pachinko, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pălării
din hârtie pentru petreceri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parapante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri
de societate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru exerciţii fizice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
baloane pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărţi de joc, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării
de pluş, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu saci de box, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule de jucărie cu
telecomandă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri cu inele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu căluţi balansoar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
patine cu rotile, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu schiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu popice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rachete
de zapadă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării umplute, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu schiuri nautice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
de surf, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu centuri de înot, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu leagăne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ursuleţi
de pluş, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măşti de teatru, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu maşini de jucărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cochilii de protecție pentru sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
de jucărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu roboţi de jucărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu trambuline,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
momeală artificială pentru pescuit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri de
table, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mingi pentru jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu haltere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mănuşi de baseball,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
clopoţei pentru pomul de crăciun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bile de biliard,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tacuri de biliard, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mese de biliard, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jocuri de masă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mănuşi de
box, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu blocuri de construcţie (jucării), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri de
construcţie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu capse pentru pistoale (jucării),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
măşti de carnaval, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu table de şah, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jetoane pentru jocurile
de noroc, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu confeti, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu păpuşi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu biberoane pentru păpuşi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
case de păpuşi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte pentru păpuşi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu camere
de păpuşi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dame (jocuri), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu drone (jucării), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu canturi

de schiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ţinte electronice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu măşti de scrimă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu plute
de pescuit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu discuri zburătoare (jucării), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu crose de golf, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mănuşi de golf, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
de gimnastică, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deltaplane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu crose de hochei, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu patine
de gheaţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu puzzle-uri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu caleidoscoape, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu zmeie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pachinko,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pălării din hârtie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu parapante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri de societate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate pentru exerciţii fizice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
baloane pentru petreceri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cărţi de joc, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jucării de pluş,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
saci de box, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule de jucărie cu telecomandă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri cu inele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu căluţi balansoar, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu patine cu rotile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu schiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
popice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu rachete de zapadă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării umplute, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu schiuri nautice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plăci de surf, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu centuri de înot, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu leagăne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ursuleţi de
pluş, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu măşti de teatru, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu maşini de jucărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cochilii de
protecție pentru sport, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu figurine de jucărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu roboţi
de jucărie, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu trambuline, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu momeală
artificială pentru pescuit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jocuri de
table, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mingi pentru jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
haltere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mănuşi de baseball, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
clopoţei pentru pomul de crăciun, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu bile
de biliard, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tacuri de biliard, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mese
de biliard, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri de masă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mănuşi de box, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri de construcţie
(jucării), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri de construcţie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu capse pentru pistoale (jucării), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măşti
de carnaval, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu table de şah, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jetoane pentru jocurile de noroc, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
confeti, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu păpuşi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biberoane pentru
păpuşi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu case de păpuşi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu îmbrăcăminte
pentru păpuşi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu camere de păpuşi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dame (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu drone (jucării), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu canturi de schiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ţinte electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu măşti de scrimă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plute de
pescuit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu discuri zburătoare (jucării), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate pentru jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu crose
de golf, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mănuşi de golf, servicii de vânzare

cu amănuntul online în  legătură  cu  aparate de
gimnastică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deltaplane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu crose
de hochei, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu patine de gheaţă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu puzzle-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu caleidoscoape, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu zmeie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pachinko, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pălării din hârtie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
parapante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri de societate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate pentru exerciţii fizice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baloane pentru petreceri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărţi de
joc, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jucării de pluş, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu saci de
box, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vehicule de jucărie cu telecomandă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu jocuri cu inele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căluţi balansoar,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu patine cu rotile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu schiuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
popice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rachete de zapadă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării umplute, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu schiuri nautice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plăci de surf, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu centuri de înot, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
leagăne, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ursuleţi de pluş, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu măşti de
teatru, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu maşini de jucărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cochilii de
protecție pentru sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu figurine de
jucărie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu roboţi de jucărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu trambuline, servicii de vânzare



───────

(210) M 2022 08326
(151) 17/11/2022
(732) ALEXANDRU TRAILESCU,

STR. CICERO NR. 141, JUDEȚ
MEHEDINȚI, DROBETA TURNU
SEVERIN, 220084, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

AMERICAN 70'S 1970

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
26.11.11; 26.11.12

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

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de pizzerii,
prepararea alimentelor, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
de gătit, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de restaurant washoku, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi

pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
băuturi alcoolice, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri.

───────

(210) M 2022 08329
(151) 17/11/2022
(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)

i-KODE
(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.

───────

cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
online, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu toate produsele din clasele 3, 21 și 28.
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(210) M 2022 08332
(151) 17/11/2022
(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)

N-KODE
(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.

───────

(210) M 2022 08334
(151) 17/11/2022
(732) ART TOGETHER S.R.L., STR.

AMMAN, NR. 29, SUBSOL, LOT 5,
IN SUPRAFATA DE 77,3, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ART TOGETHER

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

44. Servicii de igienă şi înfrumuseţare
pentru oameni, tratament cosmetic, tratamente
cosmetice pentru corp, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii cu laser pentru întinerirea pielii,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de epilare, servicii de
epilare cu laser, servicii de epilare corporală cu
ceară pentru persoane, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, servicii de salon
de coafor pentru femei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de manichiură, servicii de pedichiură,
servicii medicale, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de tratament pentru
celulită, tratamente pentru controlul greutății,
servicii medicale pentru tratamentul pielii,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
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 cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de micropigmentare, servicii
de microdermabraziune, servicii de tratamente
de înfrumusețare,în special pentru gene.

───────

(210) M 2022 08335
(151) 17/11/2022
(732) COTNARI S.A., STR. COTNARI,

JUDET IASI, COTNARI, 707120,
IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR, NR.5,
BUCURESTI, 061791, ROMANIA

(540)

COTNARI NEO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul cotnari.

───────
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(210) M 2022 08338
(151) 17/11/2022
(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)

i-TEK
(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.

───────

(210) M 2022 08341
(151) 17/11/2022
(732) WHITE PIPE SRL, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, NR. 25, AP. 1, JUDET
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

WP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.23

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

42. Servicii it, 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, autentificarea datelor
prin tehnologia blockchain, cercetare privind
automatizarea computerizată a proceselor
administrative, cercetare privind prelucrarea
de date, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
informației, cercetare în domeniul tehnologiei
pentru procesarea datelor, consultanță it, servicii
de consiliere și asigurare de informații, cercetare
privind tehnicile de telecomunicații, cercetare
referitoare la calculatoare, cercetare tehnică în
domeniul calculatoarelor, cercetare tehnologică
referitoare la calculatoare, consultanță cu
privire la securitatea datelor, consultanță cu
privire la securitatea pe internet, creare de
platforme informatice pentru terți, creare și
întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, dezvoltare de calculatoare,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
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sisteme computerizate, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de
software, filigranare digitală (watermarking),
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 motoarelor
de căutare, gestionarea serviciilor informatice
(itsm), inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
managementul proiectelor it, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (edp), minare de
criptomonede, monitorizarea operării sistemului
informatic prin acces de la distanță,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea
de software online nedescărcabil, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri
web online pentru terți, proiectare, creare
și programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare
de calculatoare și de software de calculatoare
pentru analizele și rapoartele comerciale,
proiectare de sisteme de stocare a datelor,
proiectare și dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, proiectare și dezvoltare de sisteme
de stocare de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, proiectare și dezvoltare de sisteme de
afișare a datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme pentru introducerea, generarea,
procesarea, afișarea și stocarea de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date electronice, consultanță în materie
de securitate a rețelelor de telecomunicații,
furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie software
și hardware biometrică pentru tranzacții
comerciale electronice, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, monitorizarea sistemelor
de rețea, programare pentru calculatoare pentru
securitatea datelor electronice, servicii de
duplicare și conversie a datelor, criptografierea
datelor și servicii de codificare, conversia

datelor și a programelor informatice (alta
decât conversia fizică), conversia datelor și a
programelor informatice, alta decât conversia
fizică, conversia textelor în format digital,
conversie de date în informații electronice,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, copiere de
software de calculator, servicii de inginerie
software pentru procesare de date, digitizare de
documente, copierea programelor informatice,
duplicarea programelor informatice, servicii de
codificare și decodificare de date, servicii de
decodificare de date, realizare de programe
de calculator pentru prelucrarea datelor,
redactare tehnică, rezervarea problemelor
de hardware și software pentru computere,
servicii de analiză privind calculatoarele,
servicii de cercetare informatică, servicii de
configurare a rețelelor informatice, servicii de
proiectare și programare informatică, servicii
de rețele informatice, servicii de transfer de
date, servicii în domeniul managementului
proiectelor informatice, servicii tehnologice în
domeniul calculatoarelor, servicii tehnice privind
calculatoarele, servicii informatice de analiză
de date, consultanță în materie de design de
pagini web, consultanță în materie de design
web, creare de site-uri pe internet, creare
de pagini web, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe internet,
creare de pagini principale pentru terți, creare
de pagini principale pentru rețele informatice,
creare, proiectare și întreținere de pagini web,
creare și întreținere de site-uri (pagini web)
pentru terți, creare și design de site-uri web
pentru terți, crearea și întreținerea siturilor web
pentru terți, crearea și proiectarea de pagini
web pentru terți, design de site-uri web, design
de pagini principale și pagini web, design de
software pentru rețele de socializare online,
dezvoltarea produselor pentru terți, dezvoltare
și proiectare de suporturi digitale pentru sunet
și imagine, dezvoltare, proiectare și actualizare
de pagini principale, dezvoltare de produse,
dezvoltare de pagini web pentru terți, design și
dezvoltare de produs, design vizual, proiectare
de baze de date, proiectare de baze de date
computerizate, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare de sisteme de
prelucrare a datelor, proiectare de produs,
proiectare de pagini principale, proiectare de
pagini web în scopuri publicitare, proiectare
de semne distinctive (logo) pentru identitatea
corporativă, proiectare și dezvoltare de pagini
de internet, proiectare și dezvoltare de rețele,
proiectare și design grafic pentru crearea site-
urilor web, proiectare și design grafic pentru
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crearea paginilor web pe internet, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
internet, proiectare și întreținere de site-uri
web pentru terți, proiectare și întreținere de
site-uri informatice pentru terți, proiectare și
testare în vederea dezvoltării de produse noi,
proiectare și testare de produse noi, proiectare și
implementare de pagini web în rețea pentru terți,
proiectare și implementare de pagini web pentru
terți, proiectare și dezvoltare de produse noi,
proiectare și dezvoltare de metode de testare
și analiză, redactare de site-uri electronice,
proiectarea sistemelor informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, proiectarea
rețelelor informatice pentru terți, servicii de
consultanță în materie de proiectare a sistemelor
informatice, servicii de consultanță în materie
de proiectare, servicii de consultanță pentru
proiectarea sistemelor informaționale, servicii
de creare de pagini web de internet, servicii
de design grafic pentru calculator, servicii de
dezvoltare de pagini web.

───────

(210) M 2022 08342
(151) 17/11/2022
(732) OPTICAL INVESTMENT GROUP

S.A., STRADA AMIRAL HORIA
MĂCELARIU NR. 61-81, CORP B,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

O51 LOYALTY / SOCIETY
You deserve everything

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii administrative de carduri de
fidelitate, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, gestionare de programe de

stimulare și fidelizare, administrare de programe
cu premii de fidelitate, administrare de programe
de fidelizare a clienților, servicii de cercetare de
piață privind fidelizarea clienților, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, organizare și administrare de
programe de fidelitate pentru clienți, promovare a
vânzărilor prin 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, publicitate.

───────

(210) M 2022 08343
(151) 17/11/2022
(732) OPTICAL INVESTMENT GROUP

(540)

CLUBUL
VIZIONARILOR OPTIblu

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01

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

35. Publicitate, servicii administrative de carduri
de fidelitate, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, gestionare de programe de
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S.A., STRADA AMIRAL HORIA
MĂCELARIU NR. 61-81, CORP B,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA



stimulare și fidelizare, administrare de programe
cu premii de fidelitate, administrare de programe
de fidelizare a clienților, servicii de cercetare de
piață privind fidelizarea clienților, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, organizare și administrare de
programe de fidelitate pentru clienți, promovare a
vânzărilor prin 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, administrare a
programelor cu premii de fidelitate care includ
timbre comerciale, 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

───────

DINU PESTRITU NR. 8, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 26.11.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis,
albastru deschis

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

43. Servicii oferite de ceainării, servicii de
ceainărie, servicii de restaurant și bar,
restaurante (servirea mesei), servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii oferite
de snack-baruri.

───────

(210) M 2022 08345
(151) 17/11/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., ALEEA

AMICIŢIEI NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, 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)

COLINAS del Angel

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.01.16; 26.01.03; 04.01.03

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, semințe
și fructe oleaginoase preparate, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, paste
tartinabile pe bază de legume, jeleuri, gemuri,
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(210) M 2022 08344
(151) 17/11/2022
(732) BUBBLE STARS SRL, STRADA

BUBBLE STARS 
TAKETHE BUBBLE WAY



dulcețuri, compoturi, insecte și larve preparate,
intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
ouă și produse din ouă, pește și produse din
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe
și baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline (pregătite), măsline preparate, măsline
gătite, măsline uscate, masline umplute, măsline
conservate, pastă de măsline, piure de măsline,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu migdale, măsline umplute cu brânză, măsline
umplute cu ardei roșu, tapenada (pastă de
măsline negre), măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, măsline umplute cu pesto, aflate în ulei
de floarea soarelui, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate precum și înlocuitori ai acestora,
deserturi și băuturi pe bază de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, făină,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
paste făinoase, cereale procesate, amidon
alimentar și produse preparate din acestea,
cereale procesate, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
pâine, produse de brutărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, aluaturi și amestecuri
din acestea, ciocolată, îngheţată, iaurt inghețat,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr,
îndulcitori naturali, miere și produse apicole de
uz alimentar, glazuri dulci și umpluturi dulci,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, melasă, drojdie, praf de copt,
produse de copt, sare, condimente, mirodenii,
ierburi conservate, oţet, sosuri, maioneză,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare pe
bază de paste, feluri de mâncare pe bază de
orez, sandviciuri
31. Fructe, proaspete, legume, proaspete,
nuci neprocesate, zarzavaturi proaspete,
ciuperci, proaspete, măsline proaspete, măsline
neprelucrate, trufe, proaspete, ierburi de
grădină, proaspete, fructe cu coaja lemnoasă,
proaspete

───────

(210) M 2022 08347
(151) 17/11/2022
(732) CERE ZIARUL PUBLI S.R.L.,

STRADA HORTENSIEI NR 7, AP.
35, JUD. MARAMURES, BAIA-
MARE, MARAMUREȘ, 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)

GLASUL Maramureșului

(531) Clasificare Viena:
07.01.03; 07.01.25; 27.05.01; 27.05.24

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

clase:
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, ziare, reviste (publicaţii
periodice), buletine informative tipărite, agende,
broşuri
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, publicare de texte publicitare,
servicii de editare de texte publicitare, servicii de
scriere și publicare online de texte publicitare,
abonamente la ziare online
41. Furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizare de imagini online
nedescărcabile, furnizare de informații online,
publicare online de ziare electronice, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, publicare
multimedia a ziarelor, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de ziare, periodice,
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cataloage și broșuri, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, fotografie, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare, creare (redactare)
de podcasturi, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, tehnoredactare
computerizată electronica, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizare de gale,
organizare de evenimente sportive, culturale
și artistice, organizare on-line de evenimente
sportive, culturale și artistice

───────

(210) M 2022 08350
(151) 18/11/2022
(732) BITINEANU DUMITRU, STR.

FRATILOR NR.4, BL.30, SC.2, ET.7,
AP.98, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Burgerash SINCE 2020

(531) Clasificare Viena:
08.01.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11;
29.01.12

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

clase:
43. Servicii de furnizarea de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2022 08354
(151) 18/11/2022
(732) KATERINI ATELIER S.R.L., STR.

TINERETULUI NR. 124A, JUD.
BACĂU, COMUNA MĂRGINENI,
BACĂU, 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)

Katerini
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale, genți, genți sportive, bagaje
(genți), genți casual, genți de mână, genți pentru
sport, genți de pânză, genți de umăr, genți de
călătorie, genți de plajă, genți din piele, genți
de seară, genți de stradă, genți tip sac, genți
fabricate din pânză, genți de mână (poșete),
genți din blană sintetică, poșete mici (genți de
mână), genți și portofele din piele, borsete și
genți de purtat la brâu, genți tricotate, altele
decât cele din metale prețioase, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, curele din piele, curele
din imitație de piele, portcarduri (marochinărie),
voiaj (truse de -) (marochinărie).
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
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, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
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șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții,
lenjerie de corp, lenjerie intimă și de noapte,
eșarfe, șaluri, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, bentițe pentru cap,
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), mănuși,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
sport, încălțăminte pentru drumeții, încălțăminte
de stradă, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte de plajă,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
copii, curele pentru încălțăminte, accesorii
metalice pentru încălțăminte, curele (accesorii
vestimentare).

───────

(210) M 2022 08357
(151) 18/11/2022
(732) ENOVIN WINERY SRL, STR. CUZA

VODA NR. 9, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, 100019, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Enovin Echipamente
crame si fructe

(531) Clasificare Viena:
26.03.12; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, 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 de vânzare
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de

fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 08361
(151) 18/11/2022
(732) ASOCIAȚIA SUPORTER CLUB

UTA, STR. CALEA AUREL VLAICU,
BLOC I-1, AP.23, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

FOTBAL CLUB UTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.03.01

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

clase:
16. Rechizite de birou, papetărie, articole de
birotică, instrumente de scris şi desenat, truse,
penare şi mape pentru scris, abtibilduri, suporturi
de pahare (discuri), hârtie pentru scrisori,
steaguri, fanioane, pliante, figurine din hârtie
creponată, cartonaşe, cromolitografii, carduri
cadou, felicitări, albume, fotografii, afişe, cărţi
poştale, portrete, panouri publicitare din hârtie
şi carton, calendare, publicaţii tiparite, cărţi,
periodice, ziare şi reviste toate acestea având
legatură cu fotbalul profesionist.
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profesioniști, consultanță în afaceri, consultanță
în managementul afacerilor, 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 
pentru  terți,  printr-o  rețea de  comunicații 
on-line  pe  internet,  difuzare  de materiale 
publicitare  și  promoționale,  servicii  de editare 
ziare,  reviste, periodice,  altele   decât   cele   în
scop  publicitar,  furnizare  de  spații  publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, 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 prestarea de servicii,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
promoțional  pentru  personalități  sportive,
managementul  afacerilor  pentru  manifestări
sportiv (pentru  terți), managementul afacerilor
sportivilor,  marketing  de produse,  marketing
pe  internet,  prezentare  de  produse  și 
servicii  (în  scopuri  promoționale/publicitare),
prezentare  de   produse,  promovare  a 
vânzărilor  prin  mijloace  audiovizuale,
promovare  de  competiții  și evenimente 
sportive, promovare de produseși servicii prin 
sponsorizarea  evenimentelor sportive 
international, promovare de  produse și  servicii
prin  sponsorizarea  evenimentelor  sportive,
promovarea  produselor  și  serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-și
asocia  produsele  și  serviciile  cu  competiții
sportive, promovarea vanzarilor pentru terti,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
publicitare online, publicaţii (ziare şi reviste
cu caracter de periodice), publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de management pentru sportivi
de performanță, 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 referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive.

18. Umbrele și parasolare, umbrele, umbrele
de soare, bagaje, articole de voiaj, borsete,
cărucioare pentru cumpărături cu roți, curele
pentru portmonee, curele pentru genți de mână,
curele de umăr din piele, organizatoare pentru
valize, sacoșe pentru cumpărături, curele din
piele, portofele, genți, ghiozdane, portmonee,
rucsacuri, valize, huse pentru încălțăminte.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
sport şi pentru timpul liber, şepci, mănuşi,
ghete de fotbal cu crampoane, echipamente de
fotbal ca replici ale celor purtate de jucatorii
echipei, veste pentru fotbal, tenişi, şosete,
jambiere, ghete, pantaloni şi tricouri de fotbal,
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, baticuri de
purtat la gât, bandane, bentiţe, egari, pelerine,
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte sport şi
pentru timpul liber, şepci, mănuşi, îmbrăcăminte
şi încălţăminte sport, baticuri de purtat la gât,
bandane, bentiţe, egari, pelerine.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, jocuri electronice şi jocuri video, mese
pentru fotbal de masă, imitaţii în miniatură
de echipamente de fotbal, genunchiere pentru
fotbal, mingi de fotbal, porţi de fotbal, mănuşi de
fotbal, decoraţiuni şi ornamente pentru pomul de
Crăciun, protecţii pentru picioare adaptate pentru
practicarea de sporturi.
32. 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, aperitive, nealcoolice,
preparate pentru fabricarea băuturilor, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de fructe
nealcoolice, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor.
35. Promovarea evenimentelor de fotbal
profesionist, producţie de clipuri publicitare
asociate cu fotbalul profesionist, promovarea
evenimentelor sportive în fotbal profesionist, şi
anume sub formă de planificare şi realizare
de măsuri publicitare şi realizare de măsuri
de sponsorizare, publicitate, inclusiv promoţii
de vânzare pentru produse şi servicii ale
altor persoane prin acorduri de sponsorizare şi
licenţiere în legatură cu evenimente sportive,
furnizarea de servicii de consultanţă privind
administrarea     personalului     pentru    echipe
sportive, administrare a afacerilor pentru sportivi



41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului profesionist, organizare
de evenimente, partide şi competiţii de
fotbal profesionist, pronosport pentru fotbal,
cantonamente de fotbal, producţie de filme
legate de fotbal, organizarea de cursuri de
fotbal, producţie şi montaj de reportaje, filme,
documentare şi programe de televiziune şi radio
asociate cu fotbalul profesionist, organizare
de evenimente fotbalistice, organizarea şi
conducerea de congrese, de seminarii, de
conferinţe, simpozioane, ateliere de formare,
orientare profesională (consiliere educativa
sau de instruire), consiliere (învăţământ),
pregatire profesională (practică) (demonstraţie),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, furnizarea de publicaţii on-line,
nedescărcabile, servicii de jocuri online (de pe
o reţea informatică), rezervare de locuri pentru
evenimente sportive publicarea şi editarea de
produse de imprimerie, şi în format electronic
(nedescarcabil), şi pe internet, organizare şi
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, servicii ale unui club
sportiv de fotbal profesionist, productie şi
închiriere de filme, înregistrari video şi dvd-
uri cu privire la aspecte asociate cu fotbalul
profesionist, producţie de evenimente sportive
pentru filme, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, organizare de
rezervări de bilete pentru evenimente sportive
şi alte evenimente de divertisment, rezervare,
prestata şi prin internet, on-line, prin intermediul
televiziunii şi radioului, de locaţii, bilete de intrare
şi acces, inclusiv sub formă de bilete şi acces
electronic şi sub formă de carduri magnetice,
toate acestea pentru evenimente sportive,
exploatarea instalatiilor sportive, coaching şi
training sportive (instruire).

───────

(210) M 2022 08362
(151) 18/11/2022
(732) LABORATOIRES DELBERT, 49

RUE ROUELLE, PARIS, FRANTA,
775015, FRANȚA

(540)

TIMENTIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, medicamente.

───────

(210) M 2022 08363
(151) 18/11/2022
(732) VET AKADEMOS S.R.L., SAT

CLINCENI NR. 17H, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CLINCENI,
ILFOV, 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)

VetAkademos New
Challenges, New Skills
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(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA



(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, marketing promoțional, campanii de
marketing, estimări pentru marketing, informații
de marketing, consultanță în marketing,
publicitate și marketing, asistență în
marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității de
brand pentru alte persoane, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii
de vânzare cu amănuntul de preparate

farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale.
41. Servicii educative legate de profesiile
din domeniul veterinar, instruire în domeniul
medical, predare în domeniul medical, publicare
de publicații medicale, publicare de texte
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, consiliere în materie de pregătire
medicală, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, organizarea
și conducerea de workshop-uri, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, servicii de consiliere în materie
de educație, educație, furnizarea educației,
educație și instruire, organizare de conferințe
referitoare la educație, educație cu privire
la sănătatea fizică, informații în materie de
educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizare de întâlniri pe teme de
educație, furnizare de informații în materie de
educație, servicii de consultanță în materie
de educație, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, coaching
pentru viață (instruire), organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul educației, asistență
profesională individualizată (coaching), instruire
cu privire la dezvoltarea personală, organizare
de sesiuni de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, servicii de instruire, servicii
educaționale de sprijin, organizarea de ateliere
recreative, organizarea de ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere și seminare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare
și coordonare de ateliere și seminare de
autoconștientizare, organizare și coordonare
de seminarii și ateliere de lucru (instruire),
organizare de ateliere de lucru și seminarii
despre cunoașterea de sine, organizare de
ateliere de lucru și seminarii pe teme
de autocunoaștere, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, servicii educative și de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire, furnizare de cursuri educaționale,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, elaborare de materiale educative,
servicii de scriere pentru bloguri, realizare,
coordonare și organizare de seminarii.
44. Servicii veterinare, servicii veterinare
(consultanță profesională în materie de-), servicii
chirurgicale veterinare, servicii de asistență
în domeniul veterinar, furnizare de informatii
in domeniul veterinar, furnizare de informații
despre servicii veterinare, servicii de informații
veterinare oferite pe internet, servicii de
informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, asistență medicală pentru animale,
îngrijire de animale de companie, servicii de
îngrijire a animalelor, consiliere cu privire la
hrănirea animalelor, consiliere cu privire la
creșterea animalelor, servicii de spitale pentru
animale de companie, servicii de consiliere cu
privire la îngrijirea animalelor de companie,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
animale.

───────

(210) M 2022 08367
(151) 18/11/2022
(732) CESLAV CIUHRII, STR. TOAMNEI

NR. 100, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VASILE ADVAHOV, STR.
TOAMNEI NR. 100, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOROC FEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 08369
(151) 18/11/2022
(732) ALEXANDRU-EMANOIL

GHERVAN, BDUL TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 33, BL. 333,
SC. D, ET. 2, AP. 9, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM. 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

SENZOFIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, lucrări de birou, 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), managementul afacerilor cu privire
la sportivi, 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,
demonstraţii cu produse, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
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de eşantioane, facturare, marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, 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,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, 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,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, optimizarea traficului site-urilor
web, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea
de texte publicitare, servicii de primire
a vizitatorilor, administrare computerizată a
înregistrărilor și dosarelor medicale, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, antrenare (instruire),
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), academii (educaţie), servicii de
instructor personal (antrenament de fitness),
educaţie fizică, instruire practică (demonstraţii),
închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, cursuri de corespondenţă, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
cărţilor, producţia de programe radio şi de

televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, meditaţii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de e-sport, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
organizarea și desfășurarea de evenimente
sportive.
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, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, cercetare în domeniul cosmeticii,
studii clinice, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, proiectarea de
decoraţiuni interioare, amenajare / design
interior, găzduirea site-urilor 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,
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, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), 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, stilizare (proiectare industrială), scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, consultanţă
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în proiectarea site-urilor web, scrierea de
coduri, proiectare de prototipuri, proiectare de
modele simulate pe computer, design grafic pe
computer pentru proiecții de video mapping,
dezvoltarea de jocuri de calculator și jocuri video,
informatică cuantică, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor.
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
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de saloane de înfrumuseţare,
chiropractică, depilarea cu ceară, aranjamente
florale, implanturi de păr, coafură, închiriere
de aparate pentru coafarea părului, îngrijirea
sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, fizioterapie /
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de saună, servicii de solarii, tatuare,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
servicii de cosmetică, consiliere alimentară și
nutrițională, acupunctură, servicii de medicină
regenerativă, servicii de cosmetologie, servicii
de vopsire a părului.

───────

(210) M 2022 08375
(151) 18/11/2022
(732) ARMIN-VASILE-RUSALIN

NICOARA, STR. DR. CAROL
DAVILA NR.15, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300262, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) OPREA I.PATRICIA DIANA-CABINET
INDIVIDUAL MĂRCI PRODUSE
ȘI SERVICII DESENE ȘI MODELE
INDUSTRIALE, STR. DIMITRIE GUSTI
NR.4-6, CORP 1, AP.3A, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400677, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Armin Nicoara
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Servicii de divertisment, amuzament și
recreația persoanelor, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, cântăreți și
muzicieni, divertisment de tipul concertelor,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
susţinerea de concerte, concerte de muzică în
direct, concerte în direct susținute de formații
muzicale, producere de concerte muzicale,
prezentarea prestaţiilor live, prezentarea
prestaţiilor muzicale live, prezentare de
concerte, concerte muzicale pentru radio și
televiziune, compunerea de melodii, servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de studiouri de înregistrare, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea de filme, nedescărcabile, realizarea,
organizarea, coordonarea şi susţinerea de
concerte, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), servicii de orchestra,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică și divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, rezervarea locurilor pentru
concerte și spectacole, rezervare de bilete
la concerte, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, închirierea echipamentelor audio,
servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de studiouri de
film, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, microfilmare, dublări, servicii
de karaoke, servicii de discoteci, cluburi
și localuri de noapte (divertisment), servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizarea de competiţii
(divertisment), producţia de programe radio şi
de televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
închiriere de săli de concerte, închirierea
de decoruri pentru spectacole sau scenă,
închirierea de înregistrări sonore, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de
filmat, editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, fotografie, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, educaţie, furnizarea
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de instruire, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea operelor de artă vizuale, literare
sau muzicale publicului, în scop cultural sau
educațional.

───────

STR. TARPIULUI NR. 9, JUDEȚ
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Miresme

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Hex #FF0000),
alb (Hex #FFFFFF), galben (Hex
#EFD242)

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

30. Miere.
───────

(210) M 2022 08379
(151) 18/11/2022
(732) CLAUDIA-ȘTEFANIA PUICAN,

STR. ARMONIEI NR.25, CORP
A, ET.6, AP.29, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) OPREA I.PATRICIA DIANA-CABINET
INDIVIDUAL MĂRCI PRODUSE ȘI
SERVICII, DESENE ȘI MODELE
INDUSTRIALE, STR. DIMITRIE GUSTI
NR.4-6, CORP 1, AP.3A, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400677, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CLAUDIA PUICAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment, amuzament și
recreația persoanelor, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, cântăreți și
muzicieni, divertisment de tipul concertelor,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
susţinerea de concerte, concerte de muzică în
direct, concerte în direct susținute de formații
muzicale, producere de concerte muzicale,
prezentarea prestaţiilor live, prezentarea
prestaţiilor muzicale live, prezentare de
concerte, concerte muzicale pentru radio și
televiziune, compunerea de melodii, servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de studiouri de înregistrare, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea de filme, nedescărcabile, realizarea,
organizarea, coordonarea şi susţinerea de
concerte, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), servicii de orchestra,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică și divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, rezervarea locurilor pentru
concerte și spectacole, rezervare de bilete
la concerte, servicii de agenţie de bilete
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(210) M 2022 08377
(151) 18/11/2022
(732) CAMARASAN IOAN P.F.A.,



(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, închirierea echipamentelor audio,
servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de studiouri de
film, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, microfilmare, dublări, servicii
de karaoke, servicii de discoteci, cluburi
și localuri de noapte (divertisment), servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizarea de competiţii
(divertisment), producţia de programe radio şi
de televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
închiriere de săli de concerte, închirierea
de decoruri pentru spectacole sau scenă,
închirierea de înregistrări sonore, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de
filmat, editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, fotografie, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, educaţie, furnizarea
de instruire, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea operelor de artă vizuale, literare
sau muzicale publicului, în scop cultural sau
educațional.

───────

(210) M 2022 08382
(151) 18/11/2022
(732) WOWSTEP CONCEPT S.R.L.,

STR. POPA LAZAR, NR. 10, ET.
M+POD, AP. M7, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021586, ROMANIA

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

(540)

WOWSTEP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini de cusut, robot aspirator, 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, aerocondensatoare, 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 /
vânturătoare pentru 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, calandru / mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
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(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, pistoale cu aer comprimat pentru
extrudarea masticurilor, 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 transmisie,
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
şi componente ale maşinilor sau motoarelor,
mașini 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
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vehiculele terestre, generatoare de energie
electrică, maşini pentru prelucrarea sticlei,
diamante pentru tăiat geamuri (componente
ale maşinilor), bujii incandescente 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
încărcare şi descărcare, maşini de manipulare,
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 /
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), platforme 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,  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, bobine (componente ale maşinilor),
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 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 zăpadă, 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, presar 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, maşini de tăiat la
dimensiune pentru uz industrial, unelte de ascuţit
marginile schiurilor, sănii portcuţite (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, şişcorniţe
(paie tocate) / tocătoare de paie, 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
terestre, arbori de transmisie, alţii decât
cei pentru vehiculele terestre, lanţuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme de transmisie, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, transmisii
pentru maşini, transportoare pneumatice, maşini
de debavurat / aparate de prelucrare /
aparate de prelucrare prin aşchiere, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice / tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, 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
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(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 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, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice, elevatoare
pentru cereale, mașini de spălat rufe cu uscător
încorporat, dispozitive portabile de spălare
cu ultrasunete pentru rufe, feliatoare electrice
de legume, tocatoare electrice de legume,
mașini de generare a gazului prin electroliză,
aspiratoare staționare fără contact, bioreactoare
pentru fabricarea produselor biofarmaceutice,
actuatoare liniare pneumatice sau hidraulice,
altele decât pentru vehicule terestre, mașini
pentru aplicarea apretului, bioimprimante 3d,
imprimante laser portabile, roboți de uz casnic cu
aplicații de inteligență artificială, pentru curățenie
și spălarea rufelor.
8. Epilator ipl, mașini de tuns pentru animale,
ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
ustensile abrazive (ustensile de mână), furci
agricole (unelte de mână), pompe de aer,
acţionate manual, filiere rotunde, burghie (unelte
de mână), sule, topoare, dispozitive de întindere
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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), 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
fiind 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, aparate pentru
distrugerea paraziţilor de plante, acţionate
manual, 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), 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,
ace pentru gravură, expandoare (unelte de
mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, ondulatoare pentru gene,
cuţite pentru potcovari, 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
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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, securi, 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, instrumente sterile pentru piercing,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
ciocan de urgenţă, mânere pentru cuţite, cuţite,
polonice (unelte de mână), calapoade (unelte
de mână pentru cizmari), 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, macete, ciocane de
lemn (ustensile de mână), seturi de manichiură,
seturi de manichiură, electrice, cavile de matisit,
ciocane pentru zidari, sape late, freze (unelte
de mână), cuţite de mărunţit / cuţite de
descărnat / satâre fiind cuțite pentru carne,
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, desfăcătoare de stridii,
cuţite de paletă, 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, cuţite de altoit, boxuri pentru pumn,
cleşti de perforat (unelte de mână), perforatoare
(unelte de mână), instrumente pentru perforarea
biletelor, 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), curele de ascuţit
briciul, casete pentru briciuri/lame de ras, lame
de ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte
de mână), ciocane de nituit (unelte de mână),
săbii, 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, veselă
de argint (cuţite, furculiţe şi linguri), instrumente
de ascuţit marginile schiurilor, acţionate manual,
instrumente şi unelte pentru jupuirea animalelor,
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, teci pentru săbii, săbii, seringi pentru
pulverizarea insecticidelor ,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,
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), cuțite multifuncționale, dispozitive
manuale de desprins boabele de porumb de pe
știulete, feliatoare manuale de fructe, roboți de
bucătărie manuali.

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, 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, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare
pentru utilizare în laborator, 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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9. Dispozitive de monitorizare a bebeluși,
dispozitive video de monitorizare a bebelușilor
(baby monitor), hrănitor automat câini, cântare
pentru bebeluși, videoproiectoare, stylus,
cameră web, alcool tester (etiloteste), camere
supraveghere, amplificator semnal wireless,
cameră auto dvr, termometre, higrometre,
stații meteo, termostat ambient pentru centrala
termică, adaptor bluetooth, tensiometru, cablu
alimentare pentru cameră supraveghere, spliter
switch, adaptor vga, adaptor lan, adaptor sata,
splitter hdmi, convertor vga hdmi, sisteme
de supraveghere video, boxe, microfoane
lavalieră, ochelari protecție calculator, căști pc,
radio cu ceas wake up, rame foto digitale,
selfie stick-uri, microfoane pc, microfoane de
studio, boxe portabile, căști antifoane copii,
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 azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio 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 /



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,
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 utilizate în 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),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
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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,
ace pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace

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 galenă (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, căști pentru comunicare la distanță,
senzori de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la ridicat
greutăți, dispozitive de semnalizare pentru
mânat vitele, videoproiectoare, chei criptografice
descărcabile pentru primit și cheltuit cripto active,
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 pentru utilizare în
cercetare științifică, 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
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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, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, 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, 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 sport, 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

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 (procesoare), 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, nu pentru scopuri
medicale, 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



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, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii),
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, casete
video, casete cu jocuri video, ecrane video,
telefoane 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
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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
de pantă / 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 det (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,



medical, huburi de automatizare domestică,
huburi pentru case inteligente, seturi de date,
înregistrate sau descărcabile, aparate de afișaj
în câmpul vizual, pentru vehicule, difuzoare
inteligente, dispozitive de blocare biometrice,
bile extinctoare, difuzoare purtabile, dispozitive
portabile de măsurare a prafului ultrafin,
telefoane inteligente pliabile, lanterne pentru
telefoane inteligente, scanere 3d, difuzoare sub
formă de straturi subțiri, microfoane cu difuzor
fără fir, scanere (aparate) pentru diagnosticarea
autovehiculelor, costume haptice, altele decât
de uz medical, inele luminoase de selfie
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane mobile, protecții de ecran pentru
telefoane mobile, semnale (luminoase) de
avertizare, semnale (luminoase) de siguranță,
suporturi inelare pentru telefoane mobile,
suporturi inelare pentru telefoane mobile, seturi
de căști cu microfon, seturi de căști cu microfon
pentru jocuri video, programe de calculator
descărcabile pentru tranzacții cu criptomonede
folosind tehnologie blockchain, aparate de
electroliză pentru laborator, generatoare de gaz
pentru calibrare, aparate de testare a laptelui
matern, altele decât pentru uz medical sau
veterinar, încărcătoare portabile, amplificatoare
pentru servomotoare, dispozitive electronice
de control pentru servomotoare, computere
cuantice, controlere de interfață digitală pentru
instrumente muzicale cu rol de interfețe audio,
bioreactoare de laborator, bioreactoare de
cultură celulară pentru cercetare științifică,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane mobile inteligente, suporturi pentru
telefon în interiorul autovehiculului, dispozitive
de afișare montate pe cap, imprimante portabile
fără fir pentru laptopuri și dispozitive mobile,
ochelari de corectare a daltonismului, carcase
pentru lentile de contact încorporând funcții de
curățare cu ultrasunete, airbaguri de siguranță
pentru protecție la căzături, căști neuronale,
altele decât pentru scopuri medicale, difuzoare
portabile, etiloteste, suporturi cu funcție de
răcire pentru laptopuri, ventilatoare pentru răcire
la interiorul computerelor, pedale de chitară,
pentru efecte, softuri descărcabile ca dispozitive
medicale (samd), scaune de evacuare, covorașe
de bord pentru susținerea telefoanelor mobile și
telefoanelor inteligente, dispozitive de comandă
și control pentru servomotoare, măști de praf
cu funcție de purificare a aerului, actuatoare
electrice, actuatoare electrice liniare.
10. Aparat aerosoli, pompe de sân, tensiometru,
aparat auditiv, centuri abdominale postnatale,
centuri abdominale gravide, orteze ghenunchi,
saltele antiescară, cameră endoscop, centuri

abdominale, corsete abdominale, comprese
abdominale, aparate pentru tratarea acneei,
ace de acupunctură, 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, 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 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, 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
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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 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,
tetine pentru biberoane, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru scopuri medicale, apărătoare
de degete pentru 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,
cheratometre, 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 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, 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 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
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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 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, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, cască cu terapie laser pentru tratarea
calviției, măști de unică folosință încălzite cu
abur, pentru scopuri terapeutice, plasturi de
unică folosință încălziți cu abur, pentru scopuri
terapeutice, implanturi contraceptive, dispozitive
intrauterine, dispozitive de monitorizare pentru
diabetici, audiometre, costume haptice pentru
scopuri medicale, aparate de testare a
laptelui matern, pentru scopuri medicale, tuburi
capilare de uz medical, cristale pentru scopuri
terapeutice, stenturi acoperite cu substanțe
medicamentoase, pentru tromboze, bețișoare
auriculare portabile cu funcție endoscopică,
pistoale de masaj electrice, căști neuronale
pentru scopuri medicale, măști sanitare, măști

sanitare reutilizabile din tifon, aparate de
tratament facial estetic cu ultrasunete, linguri
pentru pacienti cu tremor.
11. Aparat spumă lapte, benzi cu led, paravane
pentru cabine de dus, lanterne de cap,
lămpi de birou, capace de wc cu reducție
pentru copii, filtre de apă, purificatoare
de aer, generatoare de ozon (instalații),
dezumidificatoare, becuri smart, aparat de
vidat, sterilizatoare biberon, încălzitoare biberon,
uscătoare pentru rufe, 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
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
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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 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),
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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, 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



12. Cărucioare pentru bebeluși, scaune auto,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023

stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, paturi pentru bronzat,
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
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, aparate de dezinfectare
pentru distribuția de soluții în țevile de apă ale
instalațiilor sanitare, membrane pentru unități de
osmoză inversă, unități de filtrare cu membrană
pentru aparate de tratare a apei, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, membrane pentru
aparate de filtrare a apei, filtre cu membrană de
osmoză inversă pentru tratarea apei, chiuvete
de bucătărie cu blat încorporat, mașini de
cafea cu purificator de apă încorporat, bețișoare
luminoase cu baterii, unități de osmoză inversă,
vase electrice pentru prepararea înghețatei,
vase de gătit electrice, aparate de absorbție
pentru generarea gazului, aparate cu membrană
pentru generarea gazului.

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 motociclet, 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



(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, angrenaje pentru
biciclete, 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 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,
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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, 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, chesoane (vehicule), 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 (vehicule), 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



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 crampoane 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

13. Pistol airsoft, acetil-nitroceluloză, pistoale
cu aer comprimat (arme), explozivi pe bază
de azotat de amoniu, muniţie, muniţie pentru
armele de foc, arme de foc de artilerie (tunuri),
arme balistice / rachete balistice, curele adaptate
pentru muniţie, focuri bengale, culate ale armelor
de foc, tunuri, tuburi de cartuşe, aparate pentru
încărcarea cartuşelor, cartuşiere, cartuşe, perii
de curăţat armele de foc, capsule detonante,
fitile detonante pentru explozivi / fitile de
amorsare pentru explozivi, capse detonante,
altele decât jucăriile, detonatoare, dinamită,
cartuşe explozive, pulberi explozive, explozivi,
aparate pentru umplerea curelelor cu cartuşe,
centuri de muniţie pentru arme de foc automate,
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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, mecanisme de transmisie
pentru vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor) / benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, 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, cărucioare, trăsuri trase de cai,
vehicule amfibii, vehiculelor pentru toate tipurile
de teren, autovehicule cu hidrogen, scutere
acvatice (ambarcațiuni individuale), turnuri de
supraveghere special adaptate pentru vehicule,
sănii pulk pentru transport, bărci de salvare,
vehicule de zăpadă, huse de bord pentru
vehicule, special adaptate, roboți autonomi
pentru livrări, actuatoare liniare pneumatice sau
hidraulice pentru vehicule terestre, elevatoare-
manipulatoare straddle, vehicule pentru teren
mlăștinos.



20. Premergător copii, scaune de masă pentru
copii, pătuțuri pentru copii, siguranță uși
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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, cadre pentru genți
(elemente de structură ale genților), 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, reutilizabile, 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, pungi pentru articole de toaletă,
nespecifice, organizatoare pentru valize, seturi
de organizare a bagajelor, piele vegană, etichete
din piele pentru haine, aplicabile prin coasere,
etichete adezive din piele, pentru genți.

arme de foc, pocnitori, artificii, platforme de
tragere, pistoale de semnalizare, semnale fonice
de ceaţă, explozive, fitile pentru explozivi, pentru
utilizare în mine, fitile pentru explozivi, afeturi
de tun (artilerie), fulmicoton / pirozilină, praf de
puşcă, arme de foc (arme), mitraliere, paturi de
puşcă, cocoaşe pentru arme şi puşti / cocoaşe
pentru arme / cocoaşe pentru puşti, grenade
de mână, harpoane (arme), arme de foc de
vânătoare / arme de tir sportiv, alice de plumb
pentru vânătoare, mine (explozivi), mortiere
(arme de foc), arme automate, amortizoare de
zgomot pentru arme, pistoale (arme), cornuri de
praf de puşcă, amorse (fitile), proiectile (arme),
substanţe piroforice, produse pirotehnice, facle
de semnalizare, explozive sau pirotehnice,
revolvere, ţevi de puşcă / ţevi de armă, cutii
pentru puşti / cutii pentru arme, puşti / carabine,
lansatoare de rachete, rachete (proiectile),
obuze (proiectile), curele de umăr pentru arme /
banduliere pentru arme, arme de mână (arme
de foc), oglinzi de ochire pentru arme şi puşti /
oglinzi de ochire pentru arme / oglinzi de
ochire pentru puşti, dispozitive de ochire, altele
decât lunetele de vizare, pentru armele de foc,
dispozitive de ochire, altele decât lunetele de
vizare, pentru artilerie, rachete de semnalizare,
spray-uri utilizate pentru protecţia personală/
spray-uri utilizate pentru protecţia personală,
tancuri (arme), arme cu gaze lacrimogene,
torpile, piedică a trăgaciului pentru arme şi
puşti / gardă a trăgaciului pentru puşti, puncte de
pivotare pentru armele grele, pistoale de start.
18. Marsupiu, genți bebeluși, 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



copii, bare de duș, rafturi router wifi, scaune
gaming, birou gaming, țarcuri de copii, bariere
de protecție pentru pat, porți de siguranță,
sezlonguri de grădină, leagăne și balansoare
de grădină, ansamblu de joacă pentru animale,
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
reutilizabile, 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,
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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,
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, 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, vestiare (mobilier), încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, 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,
stelaje pentru farfurii (mobilier), 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, 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, 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, bambus, neprelucrat sau
semiprelucrat, recipiente nemetalice pentru gaz
comprimat sau aer lichid, butelii nemetalice
pentru gaz comprimat sau aer lichid, scăunele
pentru băi, dulapuri de bucătărie pentru
veselă, covorașe amovibile pentru chiuvete
de bucătărie, organizatoare pentru sertare,
organizatoare de dulap suspendate, învelișuri
speciale pentru manipularea și transportul
buteliilor nemetalice de gaz comprimat, perne
pentru coșurile animalelor de companie, panouri
transparente de protecție în caz de strănut
sau interacțiune, față în față, containere de
gunoi din materiale nemetalice, altele decât
cele de uz medical, containere din materiale
nemetalice pentru reciclarea deșeurilor, etichete
din plastic sau cauciuc pentru haine, aplicabile
prin coasere.
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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, poșuri/cornete pentru decorat
produse de 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, neelectrice,
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 băut de
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru

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 distribuireaprosoapelor din 
hârtie, cutii de sticlă, coşuride 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, dispozitiv de turnat vin, vase  de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
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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 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 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, supiere, 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 baie,
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
pentru facut gheaţă şi înghețată, neelectrice,
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 pielea, forme
de copt din hârtie, forme de copt din silicon,
boluri de supă, dispozitive cu ultrasunete
pentru îndepărtarea dăunătorilor, irigatoare
orale dușuri bucale, flacoane inteligente pentru
medicamente, comercializate fără conținut,
tăvițe de vestibul pentru depozitarea temporară
de obiecte mici, dispozitive de uz casnic
pentru stors tuburi, figurine din porțelan,
ceramică sau sticlă, pentru prăjituri, tigăi,
mașini de tocat carne, neelectrice, ștampile
de machiaj, comercializate neumplute, suporturi
pentru halbe de bere, altele decât cele din hârtie
sau textile, containere de gunoi cu deschidere
și închidere automată, perii de cap cu vibrații de
unde sonore, pâlnii de abur pentru plăcinte, clești
pentru grătar, furculițe de servit, linguri de servit,
furculițe pentru grătar, cuști pentru colectarea
insectelor, cutii pentru colectarea insectelor.
28. Leagăne electrice pentru bebeluși, seturi de
bucătărie de jucărie pentru copii, controllere
și volane (dispozitive de control pentru jocuri
sub formă de volan, pentru jocuri de condus),
console jocuri, trambuline, mașinuțe electrice,
căsuțe de păpuși și mobilier, triciclete (articole
de joacă), trotinete copii, corturi pentru copii
(de joacă), căsuțe copii (de jucărie), tobogane
copii, 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 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
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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 specific, 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 / cărucioar 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) (articolesportive), 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, bile pentru
jocul de bowls, 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),
topogane (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,
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───────

(210) M 2022 08384
(151) 21/11/2022
(732) ADARA JVN, PIATA CHARLES

DE GAULLE, NR 4-6, PARTER,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.05; 27.05.06;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.25; 29.01.02;
29.01.08

(591) Culori revendicate:auriu, negru

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse de toaletă, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, articole
de parfumerie și odorizante, cosmetice și
preparate cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, deodorante și antiperspirante,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate pentru baie, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
și tratamente pentru păr, preparate pentru
spălare, produse pentru epilare și bărbierit,
machiaj produse pentru, preparate pentru
pedichiură, alge marine pentru cosmetologie,
alifii de uz cosmetic, arome, aromatizanți (uleiuri
esențiale), balsamuri (nemedicinale), ceruri de
masaj, emoliente, esențe și uleiuri eterice,
extracte de parfum, măști pentru față și corp,
parfumuri

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,
bile de bowling, greutăți de antrenament, brățări
luminiscente ca jucării pentru petreceri, conuri
de marcaj pentru sporturi, jucării care imită
zgomotul bătăilor din palme, figurine de acțiune,
jocuri de strategie cu schimb de cărți (tcg),
jocuri de cărți, cutii de nisip pentru locuri de
joacă, cercuri de gimnastică încorporând senzori
de măsurare, centuri abdominale adezive de
antrenament, pentru stimularea electrică a
mușchilor, ventilatoare externe de răcire pentru
consolele de jocuri, păpuși cu articulații mobile
(bjd), costume de stimulare electrică a mușchilor,
pentru sport.
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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 publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, prelucrare de date,
sistematizare și management, studii de
marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, regruparea
în avantajul terților a preparatelor pentru
curățare și odorizantelor, produselor de toaletă,
produselor pentru toaletă, uleiurilor esențiale și
extractelor aromatice, articolelor de parfumerie
și odorizantelor, cosmeticelor și preparatelor
cosmetice, cremelor, loțiunilor și gelurilor
hidratante, deodorantelor și antiperspirantelor,
preparatelor cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparatelor pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparatelor pentru baie,
preparatelor pentru curățarea și îngrijirea
corpului, preparatelor și tratamentelor pentru păr,
preparatelor pentru spălare, produselor pentru
epilare și bărbierit, produselor pentru machiaj,
preparatelor pentru pedichiură, algelor marine
pentru cosmetologie, alifiilor de uz cosmetic,

A 
ADARA



aromelor, aromatizanților (uleiuri esențiale),
balsamurilor (nemedicinale), cerurilor de masaj,
emolientelor, esențelor și uleiurilor eterice,
extractelor de parfum, măștilor pentru față și
corp, parfumurilor (exceptand 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 corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
43. Servicii hoteliere, cazare temporară, servicii
de cazare pentru evenimente, rezervare de
cazare la hotel, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, închirieri de spații de
cazare temporară, rezervări de spații de cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), rezervări
la restaurant, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant care includ servicii
de bar cu licență, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, 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 ale barurilor, 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,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de săli de conferințe, furnizare de
spații și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering,
servicii oferite de snack-baruri.
44. Servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de tratamente cosmetice oferite de
un centru spa, servicii de saună, servicii de
masaj, saloane de frumusețe, servicii de igienă
și frumusețe pentru oameni, asistență sanitară
în legătură cu terapia de relaxare, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
electroliză cosmetică, furnizare de informații
despre servicii ale saloanelor de frumusețe,
furnizare de instalații pentru saune, furnizare
de servicii ale băilor termale, închirierea de
echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, îngrijire cosmetică pentru

persoane, îngrijiri de igienă și frumusețe, masaj,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de aromaterapie, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de cosmetică, servicii de epilare, servicii de
machiaj, servicii de manichiură, servicii de
pedichiură, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, tratamente
terapeutice pentru corp, tratamente terapeutice
pentru față, servicii de frumusețe oferite de
un centru spa, servicii de tratamente medicale
oferite de un centru spa, artă corporală,
consultanță profesională în materie de îngrijire a
sănătății.

───────

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.21; 27.05.25
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CALEA DUDESTI, NR. 188,
BL. D, AP. 37, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2022 08386
(151) 18/11/2022
(732) DEMETRA COLLECTION SRL,

D 
DEMETRA collection



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

14. Accesorii pentru bijuterii, ace (bijuterii), ace
bijuterii pentru pălării, ace de cravată, ace de
pălărie ornamentale, ace de rever (bijuterii), ace
ornamentale din metale prețioase, acoperitoare
pentru inele ca bijuterii pentru protecția împotriva
impactului, abraziunii și deteriorării monturii și
pietrelor, agat ca bijuterie, agrafe de argint,
agrafe de cravată, amulete (bijuterii), amulete
pentru inele de chei, amulete pentru lanțuri de
chei, argint, artă murală din metale prețioase
în 3d, articole de bijuterie, articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie din lanțuri
răsucite, articole de bijuterie false, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole de
bijuterie realizate din metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, articole de imitații
de bijuterie, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, articole semifinisate
din metale prețioase utilizate în confecționarea
articolelor de bijuterie, articole semifinisate din
pietre prețioase utilizate în producția de bijuterii,
aur, aur filat (bijuterie), bănuți de aramă, benzi
din fire flexibile purtate ca brățări, articole de
bijuterie , bijuterie din argint veritabil, bijuterii,
casete de bijuterii , bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii confecționate
din plastic, bijuterii confecționate din perle
de cultură, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii cu
pietre prețioase, bijuterii de corp, bijuterii
de fildeș, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din cristal, placate cu metale prețioase,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii din metale
prețioase, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii din metale semiprețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fantezie, imitații, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii-pandantive, bijuterii pentru animale
de companie, bijuterii pentru cap, bijuterii
pentru copii, bijuterii pentru față, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii pentru uz
personal, bijuterii personale, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, bijuterii sub formă
de articole din pietre prețioase, bijuterii sub
formă de mărgele, brățări, brățări (bijuterii),
brățări cu mărgele din lemn, brățări de argint,
brățări de aur, brățări de identificare (bijuterii),
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brățări de încheietură (în scopuri de binefacere),
brățări de plastic sub formă de bijuterii, brățări
de prietenie, brățări din mărgele, brățări din
metale prețioase, brățări fabricate din cauciuc
sau silicon cu modele sau mesaje, brățări
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
brățări folosite în scop caritabil, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri
de mână, brățări pentru gleznă, brățări placate cu
argint, brățări placate cu aur, brelocuri, brelocuri
de chei din metale prețioase, brelocuri din
imitație de piele, brelocuri din metale comune,
brelocuri din piele, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri în formă de ceas, brelocuri metalice,
brelocuri, nemetalice, brelocuri pentru chei
(inele) căptușite cu metale prețioase, brelocuri
retractabile pentru chei, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), broșe
(bijuterie), butoni de manșetă și ace de cravată,
caboșoane, calcedonie, camee (bijuterii), casete
adaptate pentru păstrarea articolelor de bijuterie,
casete de arc cu sistem de blocare a axului
(ceasornicărie), casete de bijuterii, casete de
bijuterii (cutii) din metale prețioase, casete de
bijuterii, nemetalice, casete pentru bijuterii, cu
excepția celor din metale prețioase, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
pentru bijuterii, din metal, casete pentru bijuterii
(montate), casete pentru bijuterii (sipete sau
cutii), cercei, cercei cu pandantiv, cercei de
argint, cercei de aur, cercei pentru body-
piercing, cercei din metale prețioase, cercei
pentru piercing, cercei placați cu argint, cercei
placați cu aur, chei amulete din metale prețioase,
chei amulete placate cu metale prețioase,
podoabe din chihlimbar , perle din chihlimbar
presat , clipsuri ca bijuterii pentru transformarea
cerceilor cu prindere prin perforare în cercei
cu prindere stil clips, clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, clipsuri pentru urechi, coliere
(bijuterii), coliere din metale prețioase, coliere
plastron, coroane pentru ceasuri de mână, ace
de cravată, crucifixe ca bijuterii, crucifixuri
din metale prețioase, altele decât articole de
bijuterie, cruciulițe (bijuterii), cupe pentru premii
din metale prețioase, cutii de prezentare pentru
pietre prețioase, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii decorative fabricate din metale
prețioase, cutii din lemn pentru bijuterii, cutii din
metale prețioase, cutii din piele pentru bijuterii,
cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
cutii mici pentru bijuterii, altele decât cele din
metale prețioase, cutii muzicale pentru bijuterii,
cutii pentru ace de cravată, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru bijuterii din metale prețioase, cutii
pentru bijuterii (montate), cutii pentru butoni,



cu aur, lanțuri (bijuterii), lanțuri confecționate
din metale prețioase (bijuterii), lanțuri de argint,
lanțuri de aur, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru brățări de gleznă, lanțuri de
bijuterie din metale prețioase pentru coliere,
lanțuri de bijuterii, lanțuri de ceas, lanțuri de
chei din metal prețios, lanțuri de cravată din
metale prețioase, lanțuri de gât, lanțuri din
metale prețioase pentru brățări, lanțuri din
metale prețioase, lanțuri metalice pentru chei,
lanțuri pentru ceasuri, lanțuri pentru chei, lanțuri
pentru chei (inele de chei cu breloc sau
portchei decorativ), lanțuri placate cu argint,
lanțuri placate cu aur, lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
machete (ornamente) din metale prețioase,
marcasite, mărgele pentru crearea de bjuterii,
mărgele pentru meditație, mătănii, medalii,
medalii comemorative, medalii confecționate din
metale prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
prețioase, medalioane confecționate din metale
neprețioase, metale prețioase, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase
prelucrate sau semiprelucrate, metale prețioase
semiprelucrate, metale prețioase și aliajele
acestora, misbaha (mătănii), monede care
nu sunt pecuniare, monede comemorative,
monede, obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, obiecte de artă din argint emailat,
obiecte de artă din aur emailat, obiecte de artă
din metale prețioase, obiecte de artă din metal
(metale prețioase), olivină (peridot), ornamente
confecționate din metale prețioase (statui),
ornamente din metale prețioase pentru pălării,
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, ornamente pentru coafuri de mireasă,
sub formă de diademe, ornamente pentru
îmbrăcăminte (din metale prețioase), ornamente
pentru încălțăminte, ornamente pentru pălării,
ornamente pentru rochii sub formă de bijuterii,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
ornamente personale de metale prețioase,
ornamente pentru pălării (din metale prețioase),
pandantive, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive
din chihlimbar presat fiiind articole de bijuterie,
pandantive pentru lanțuri de ceas, ace pentru
parură , perle artificiale, perle (bijuterie), perle
de cultură, perle naturale, piese de mecanism
de ceas, piese pentru ceasornice, piese pentru
ceasuri, piese și accesorii pentru bijuterii, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), pietre
pentru bijuterii, pietre prețioase, pietre prețioase
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cutii pentru butoni de manșete decorativi, cutii
suvenir din metale prețioase, decorațiuni adezive
pentru pereți, din metal prețios, decorațiuni de
perete din metale prețioase, diademe, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, discuri
ceramice utilizate ca jetoane valorice, etichete
din metale prețioase de cusut pe îmbrăcăminte,
figurine de animale (ornamente) confecționate
din metale prețioase, figurine de animale
(ornamente) placate cu metale prețioase,
figurine de uz ornamental din pietre prețioase,
figurine decorative cu acțiune din metale
prețioase, figurine din aur, figurine din imitație
de aur, figurine din metale prețioase, figurine
din pietre prețioase, figurine din pietre prețioase
sau semiprețioase, figurine în miniatură (placate
cu metale prețioase), figurine ornamentale
confecționate din metale prețioase, figurine
(ornamente) placate cu metale prețioase,
figurine placate cu metale prețioase, figurine
realizate din argint, figurine (statuete) din metale
prețioase, podoabe din fildeș, fir de argint
(bijuterii), fir de sârmă din metale prețioase
(bijuterii), fire de argint (bijuterii), fire din
metale prețioase, fire din metale prețioase
(bijuterii), fire metalice (metale prețioase),
gablonțuri din bronz, geme, geme prețioase și
semiprețioase, genți tip rulou pentru bijuterii,
husa tip rulou pentru depozitarea bijuteriilor,
imitație de jais, imitații de aur, imitații de
bijuterii, imitații de bijuterii ornamentale, imitații
de perle, imitații de pietre prețioase, închizători
pentru bijuterii, încuietori pentru coliere, inele
(bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele cu sigiliu, inele de
argint, inele de fixare, fiind piese de bijuterie,
inele de logodnă, inele de prietenie, inele din aur,
inele din platină, inele eternity, inele pentru chei,
inele pentru chei (decorațiuni mici sau brelocuri)
din metale prețioase, inele pentru chei din
metale prețioase, inele pentru chei (inele de chei
cu breloc sau portchei decorativ), inele pentru
piercing corporal, inele placate cu argint, inele
placate cu aur, inele placate cu metale prețioase,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, inele tip „eternity”, insigne cloisonne,
insigne de rever din metale prețioase, insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale prețioase, insigne metalice
(metale prețioase), jad (articole de bijuterie), jais,
jais brut sau semiprelucrat (gagat), ornamente
din jais (gagat), lănțișoare de aur, lănțișoare
de aur împletite, lănțișoare de bijuterie pentru
gleznă, lănțișoare de bijuterie pentru brățări,
lănțișoare de bijuterie pentru coliere, lănțișoare
de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare placate



artificiale, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, pietre prețioase semiprelucrate
și imitații ale acestora, pietre prețioase și
semiprețioase, pietre prețioase sintetice, pietre
sintetice (bijuterii), plăci comemorative, plăci
comemorative din metale prețioase, plăcuțe de
identificare din metal prețios, plasă de lanțuri din
metale prețioase (bijuterii), plasă din lanțuri din
metale semiprețioase, platină (metal), podoabe
(bijuterie), platină și aliajele sale, podoabe
pentru încălțăminte (din metale prețioase),
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), produse
de bijuterie, rubin, rulouri organizatoare de
bijuterii pentru voiaj, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, safire, sardonix (neprelucrat), sculpturi
din metale prețioase, sculpturi ornamentale
confecționate din metale prețioase, seturi de
monede pentru colecționari, smaralde, spinel
(pietre prețioase), statuete confecționate din
metale semiprețioase, statuete confecționate
din pietre semiprețioase, statuete din metale
prețioase și aliajele acestora, statui din metale
prețioase ale icoanelor religioase, statui din
metale prețioase, ștrasuri, ștrasuri din plastic,
strasuri pentru confecționat bijuterii, ștrasuri
pentru corp, suporturi pentru inele din metale
prețioase, talismane (bijuterii) din metale
comune, talismane pentru brățări, talismane
pentru coliere, tanzanit ca pietre prețioase,
tiare, tocuri pentru chei din metale prețioase,
topaz, trofee confecționate din aliaje de
metale prețioase, verighete, turmaline (pietre
semiprețioase), zirconiu cubic.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
marketing, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare , cu referire
la bijuterii, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de
afaceri, promoționale și publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare de

prezentări în scopuri publicitare si comerciale,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, organizarea afacerilor, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, promovarea vânzărilor,
publicitate, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, realizarea de
evenimente comerciale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
agentii de import și export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata pentru bijuterii,
si accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, testare de marcă,
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
bijuterii fantezie, bijuterii din aur, accesorii pentru
bijuterii, bijuterii cu diamante, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
casete de bijuterii, (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 bijuterii,
bijuterii din metale prețioase, coliere (bijuterii),
medalioane (bijuterii), inele (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
bijuterii fantezie, bijuterii din aur, accesorii pentru
bijuterii, bijuterii cu diamante, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii pentru uz
personal, săculeți pentru bijuterii, adaptați, cutii
de prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
casete de bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice,
casete pentru bijuterii din metale neprețioase,
casete de bijuterii din metale prețioase, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
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cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de bijuterii.

───────

(210) M 2022 08387
(151) 19/11/2022
(732) INDAH BEAUTY SRL, CASA

PRESEI LIBERE, PIATA PRESEI
LIBERE, NR. 1, ET 1, CORP A3,
SECTOR 1, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11
IUNIE, NR. 51, SCARA A, ET. 1, AP.
5, COMPLEX VIVANDO, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)

ONETWOALL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.25

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

clase:
5. Lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimularea sexuală, preparate pentru facilitarea
actului sexual.
10. Vibratoare sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, stimulente sexuale pentru adulți,
penisuri artificiale (stimulente sexuale pentru
adulți), păpuși gonflabile (păpuși sexuale), bile
benwa, sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți.
25. Lenjerie intima, lenjerie de corp.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu stimulente sexuale, 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
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şi promovare, regruparea în avantajul terților
pentru lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimularea sexuală, preparate pentru facilitarea
actului sexual, vibratoare sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, stimulente sexuale
pentru adulți, penisuri artificiale (stimulente
sexuale pentru adulți), păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), bile benwa, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți(cu exceptia transportului
lor), dispozitive de mărire a penisului, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, 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.

───────

(210) M 2022 08388
(151) 19/11/2022
(732) SC AGRICORP TRADE SRL, STR.

CIRESOAIA, NR. 1A, JUD. BACĂU,
ONEŞTI, BACĂU, ROMANIA

(540)

AGRONATURIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de comerț cu
amănuntul al produselor de protectie a plantelor,
servicii de comerț cu amantuntul al produselor
agricole, servicii de comerț cu amănuntul al
produselor de tip hrana pentru animale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 08390
(151) 19/11/2022
(732) INFINITUM COMMERCE SRL,

SOS. ŞTEFAN CEL MARE ŞI
SFÂNT, NR. 109, JUD. IAŞI, IAŞI,
700498, IAȘI, ROMANIA

(540)

ARTHUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17

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

16. Obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, desene, reprezentări
grafice, imagini sub formă de desene, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, reproduceri de picturi,
tipărituri (gravuri).
35. Servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie.

───────
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(210) M 2022 08393
(151) 20/11/2022
(732) SORIN GRIGORAȘ, STR.

VÂLSĂNEȘTI, NR. 7, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032883, ROMANIA

(540)

BEAUTY DESIGN

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 26.11.12; 26.07.17

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

clase:
3. Gene false, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru gene, păr și unghii false, produse
cosmetice.

───────

(210) M 2022 08395
(151) 20/11/2022
(732) COSTUMANIA KIDS SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58D,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510167,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

COSTUMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.01;
03.01.06

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

25. Îmbrăcăminte, incălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, costume
pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul (îmbrăcăminte), costume
utilizate în jocurile cu interpretare de roluri
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat și
de halloween (îmbrăcăminte), costume de
halloween (îmbrăcăminte), costume populare
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat
(îmbrăcăminte), pălării pentru petreceri (articole
de îmbrăcăminte), costume (îmbrăcăminte).
28. Jocuri, jucării, aparate pentru jocuri video,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, costume
de carnaval pentru copii, pocnitori pentru
petreceri, goarne de petrecere, pălării de
petrecere, petarde (articole pentru petreceri),
articole fantezie pentru petreceri, panglici
decorative (articole pentru petrecere), pălării din
hârtie pentru petreceri, articole din hârtie pentru
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri,
jucării fantezie sonore pentru petreceri, cadouri
surpriză pentru invitați la petreceri, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de Crăciun artificiali, articole
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(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
portocaliu, verde, roz, alb, negru, mov,
galben



de petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), dinți falși (articole de petrecere sau
carnaval), pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), brățări tip băț luminiscent pentru
petreceri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou, 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 îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerţ
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, articole de
papetărie pentru petreceri, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, invitații la petreceri,
decoratiuni din plastic pentru petreceri, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, articole de
papetărie pentru petreceri, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, invitații la petreceri,
decoratiuni din plastic pentru petreceri, servicii
de comerţ de costume pentru copii folosite în
cadrul jocurilor de-a deghizatul, costume utilizate
în jocurile cu interpretare de roluri, costume
de bal mascat și de halloween, costume de
halloween, costume populare (îmbrăcăminte),
costume de bal mascat, pălării pentru petreceri
(articole de îmbrăcăminte), costume, servicii

45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
închiriere de ținute de seară, închiriere de
îmbrăcăminte, închiriere de uniforme, închiriere
de pălării, închiriere de poșete, închiriere de
umbrele, închiriere de armuri, închiriere de
fracuri, închiriere de rochii, închiriere de articole
vestimentare de gală, închiriere de robe pentru
festivități de absolvire, închiriere de bijuterii,
închiriere de ornamente personale, inchiriere
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, costume utilizate în jocurile
cu interpretare de roluri, costume de bal
mascat și de halloween, costume de halloween,
costume populare (îmbrăcăminte), costume de
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prestate online de un magazin de vânzare
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, costume utilizate în jocurile
cu interpretare de roluri, costume de bal
mascat și de halloween, costume de halloween,
costume populare (îmbrăcăminte), costume de
bal mascat, pălării pentru petreceri (articole
de îmbrăcăminte), costume, servicii de comerţ
de costume de carnaval pentru copii, pocnitori
pentru petreceri, goarne de petrecere, pălării
de petrecere, petarde (articole pentru petreceri),
articole fantezie pentru petreceri, panglici
decorative (articole pentru petrecere), pălării din
hârtie pentru petreceri, articole din hârtie pentru
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri,
jucării fantezie sonore pentru petreceri, cadouri
surpriză pentru invitați la petreceri, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri, pomi de crăciun artificiali, articole de
petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), dinți falși (articole de petrecere sau
carnaval), pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), brățări tip băț luminiscent pentru
petreceri, servicii prestate online de un magazin
de vânzare costume de carnaval pentru copii,
pocnitori pentru petreceri, goarne de petrecere,
pălării de petrecere, petarde (articole pentru
petreceri), articole fantezie pentru petreceri,
panglici decorative (articole pentru petrecere),
pălării din hârtie pentru petreceri, articole
din hârtie pentru petreceri, pălării din plastic
pentru petreceri, jucării fantezie sonore pentru
petreceri, cadouri surpriză pentru invitați la
petreceri, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri , pomi de crăciun
artificiali, articole de petrecere sub formă de
jucării de dimensiuni mici, articole pentru a
face farse (articole pentru petreceri), dinți falși
(articole de petrecere sau carnaval), pălării din
hârtie (articole pentru petreceri), brățări tip băț
luminiscent pentru petreceri.



bal mascat, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), costume de carnaval pentru copii
si adulti, inchiriere de costume.

───────

(210) M 2022 08396
(151) 21/11/2022
(732) ELENA BANCIU, STR.

GABROVENI, NR. 61, AP.
15, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RULETA PASIUNII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, activităţi sportive şi culturale,
instruire, divertisment.

───────

(210) M 2022 08397
(151) 21/11/2022
(732) CATALIN FLORENTIN STOICA,

STR. INTRAREA BARSEI, NR.
6, BL. G7, SC. B, ET. 7, AP. 96,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MUSEUM HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 08400
(151) 21/11/2022
(732) ENEL ENERGIE MUNTENIA

SA, BD. MIRCEA VODĂ, NR.
30, CAM. 5.3, ET. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ENEL ENERGIE SA, BD. MIRCEA
VODĂ, NR. 30, CAM. 6.8, ET.
6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de PI - Camelia
Simona Constantin, CALEA
DOROBANŢI, NR. 239, ET. 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

electripedia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.03.14; 15.09.10

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire:
divertisment, activități sportive și culturale.
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.

───────
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(210) M 2022 08406
(151) 21/11/2022
(732) MEGABIT TECH S.R.L.,

BD.INDEPENDENȚEI NR.16A,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430071, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

CASA CĂRȚILOR

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 07.01.10; 20.07.02; 27.05.01

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

16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale și mijloace pentru decorare și
artă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, 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
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, 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 materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite.

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 08407
(151) 21/11/2022
(732) IQ FARMA EXPRESS SRL,

STR. ARGENTINA, NR. 25,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11
IUNIE, NR 51, BL 1, SC A, ET 1, AP 5,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ZEN PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, aparate
pentru exerciții fizice, 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, instrumente ajutătoare pentru
sex, instrumente ajutătoare pentru hrănire și
suzete, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale, aparate de masaj, aparate
de imagistică medicală, dispozitive auditive,
dispozitive contraceptive, echipament chirurgical
și de tratare a rănilor, echipament de
fizioterapie și de recuperare, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament stomatologic, măști și echipament
pentru respirație artificială, materiale și produse
pentru sutură și închiderea rănilor, organe
artificiale și implanturi, proteze dentare.
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 tuturor
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produselor regăsite în clasa 10 , 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.

───────

(210) M 2022 08414
(151) 21/11/2022
(732) SC TGI SRL, STR. GHEORGHE

DOJA NR. 110, JUDETUL SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

TRIFANTGI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcţii civile si industriale,
servicii de instalaţii şi reparaţii, servicii în
domeniul construcţiilor, închirierea de unelte,
maşinării sau echipamente.

───────

(210) M 2022 08418
(151) 21/11/2022
(732) CARPSON FOODS SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 10, JUD.
TULCEA, POȘTA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Dobrodulce
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alimente pentru bebeluși, 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, alimente
dietetice pentru utilizare în nutriția clinică,

alimente liofilizate adaptate pentru uz medical,
alimente omogenizate adaptate pentru uz
medical, alimente uscate prin înghețare adaptate
pentru uz medical, amestec de băuturi nutritive
pentru înlocuirea unei mese, antioxidanți derivați
din miere, batoane alimentare ca suplimente
nutritive, batoane care înlocuiesc o masă,
ca supliment nutritiv, pentru sporirea energiei,
băuturi (suplimente dietetice), băuturi pe bază de
vitamine, băuturi îmbogățite cu vitamine de uz
medical, capsule pentru slăbit, ceai medicinal,
alimente pentru copii mici, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
lăptișor de matcă de uz medical, mentă de uz
farmaceutic, nectar de fructe pentru diabetici,
adaptat pentru uz medical, nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic, picături cu vitamine,
picături de ulei din ficat de cod, polen de albine
de uz nutraceutic, polen de albine pentru uz ca
supliment alimentar în dietă, poțiuni medicinale,
pâine de uz terapeutic îmbogățită cu vitamine,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu factor
lipotrop, preparate cu lizină, preparate cu
minerale și vitamine, preparate cu vitamina A,
preparate cu vitamina B, preparate cu vitamina
C, preparate cu vitamina D, preparate dietetice
pentru copii, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, preparate pe bază de
multivitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
pentru stimularea apetitului, preparate pentru
suprimarea apetitului, produse neutraceutice
de uz uman, substituți alimentari sub formă
de prafuri, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din magneziu, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare cu acid
folic, suplimente alimentare cu coenzima Q10,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
suplimente alimentare cu luteină, suplimente
alimentare din drojdie de bere, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare pe
bază de enzime, 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 ulei de alge cu DHA, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe
de in, suplimente alimentare pentru animale,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor de
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matcă, suplimente alimentare pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare proteice, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente antioxidante, suplimente
dietetice care conțin aminoacizi, suplimente
dietetice care conțin oligoelemente, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
dietetice cu proteine de soia, suplimente
dietetice cu proteine din zer, suplimente dietetice
de proteine sub formă de praf de proteine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
dietetice din polen de pin, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub forma unui
amestec pudră pentru băuturi, suplimente
dietetice pentru copii mici, suplimente dietetice
pentru oameni și animale, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice sub formă de prafuri pentru băuturi,
suplimente dietetice sub formă de pulbere,
suplimente dietetice și nutritive, suplimente
lichide cu vitamine, suplimente lichide din plante,
suplimente medicinale pentru hrana animalelor,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente nutritive care conțin în principal
fier, suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal zinc, 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,
tablete de vitamine efervescente, tablete de
vitamine, suplimente nutritive care conțin în
principal calciu, suplimente nutritive fortifiante,
care conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, suplimente pe bază
de plante, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, suplimente
proteice pentru animale, suplimente proteice sub
formă de shake-uri, suplimente vitaminice și
minerale.
29. 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, amestecuri pentru supe,
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, chipsuri din legume sau
fructe, chipsuri de banane, chipsuri de legume,
chipsuri pe bază de legume, cipsuri din fructe,
concentrate pentru supă, cuburi de supă, fructe
deshidratate, supă instant, arahide glazurate cu
miere, amestecuri de fructe și nuci preparate,
ardei iuți conservați, căpșuni uscate, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe
de dovleac prelucrate, produse din fructe uscate,
praf de fructe, polen preparat pentru alimentație,
polen de pin preparat ca aliment, nuci uscate,
nuci glazurate, murături, murături mixte, miezuri
de nucă, legume procesate, legume sub formă
de pudră, legume liofilizate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, dulcețuri,
gemuri din fructe, gemuri, fructe, gătite, pastă
de fructe presate, jeleuri de fructe tartinabile,
unt de arahide, unt de migdale, unt de alune
cashew, unt din diferite nuci sub formă de
praf, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, unt preparat din alune, cremă de
alune, legume uscate prin înghețare, legume
uscate, leguminoase uscate, fructe uscate,
fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate, fructe
de pădure, conservate, fructe feliate, fructe
feliate, la conservă, fructe feliate la borcan,
fructe în conservă, extracte din legume pentru
gătit, extracte vegetale pentru alimente, extracte
din legume pentru gătit (sucuri), conserve și
murături, conserve de legume, conserve de
fructe, conserve cu legume, concentrat pe bază
de legume pentru gătit, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi dulci,
produse apicole, respectiv polen de uz alimentar,
cereale procesate, amidon și produse obținute
din acestea, preparate de coacere și drojdie,
ceară de albine, ceară de albine comestibilă,
fagure brut, faguri comestibili, miere, lăptișor
de matcă, glazuri de miere pentru șuncă,
miere biologică pentru consum uman, miere
cu plante aromatice, înlocuitori ai zahărului,
îndulcitori naturali sub formă de concentrate de
fructe, îndulcitori naturali, îndulcitori (naturali)
sub formă de granule, propolis de uz alimentar,
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propolis, miere (pentru alimentație), miere cu
trufe, miere de helichrysum, miere de manuka,
miere maturată natural, miere naturală, zahăr,
miere, sirop de melasă, batoane pe bază de
cereale ca substituți alimentari, batoane pe bază
de ciocolată ca substituți alimentari, înghețate,
iaurturi înghețate și sorbeturi, amestecuri pe
bază de cacao, amestecuri de pulberi de
ceai, amestecuri de ceai, amestecuri de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cacao,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi pe
bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, ceai, cafea
liofilizată, ceai ambalat (altele decât pentru uz
medicinal), ceai cu gheață (nemedicamentoase),
ceai din fructe (nu pentru uz medical), ceaiuri de
fructe, iced tea, pastă de cacao pentru băuturi,
pliculețe de ceai, pudră de ciocolată, pudră de
cacao, preparate sub formă de pudră conținând
cacao utilizate pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2022 08419
(151) 21/11/2022
(732) HUSAC WILLIAM ANDREAS, STR.

ION FLUERAȘ NR. 1, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) S.C CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L, B-DUL TAKE IONESCU NR.
24-28, SC. B, AP. 2, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Preferitta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină și preparate făcute

din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
și reclamă, servicii de vânzare prin Internet,
servicii de comerț electronic cu produse din clasa
30.
36. Servicii bancare și financiare (servicii tip
împrumut bancar).
39. Transport și depozitare, transportul de
comenzi la domiciliu.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri) web.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 08423
(151) 21/11/2022
(732) CIPRIAN ANDREI MARICA,

STR. MIHAI EMINESCU NR.
144, SECTOR 2, 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)

caelia BEACH LOUNGE BAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 18.03.01;
01.15.11

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
maro, auriu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Divertisment, servicii oferite de cluburi de
plajă şi piscină (divertisment), activităţi sportive
şi culturale, servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de discotecă, prezentarea
prestaţiilor live.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
restaurante şi cazare temporară, servicii de bar,
servicii de lounge, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi.

───────

(210) M 2022 08430
(151) 21/11/2022
(732) STICKY WICKY ROMANIA SRL,

STRADA EROILOR, NR. 294, SC
1, AP. 16, SAT FLORESTI, JUDET
CLUJ, COMUNA FLORESTI,
407280, CLUJ, ROMANIA

(540)

Mare Nera Seafood Restaurant

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
03.09.01; 11.01.04

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, publicitate online pe o retea de
computere, publicitate in aer liber, servicii de
promotii publicitare, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, demonstratii cu
produse, organizarea de evenimente in scopuri
comerciale, publicitare si de promovare,
prezentarea produselor in medii de comunicare
pentru retail, furnizarea de informatii comerciale,
toate acestea in legatura cu bar, restaurant,
pub, bistro, servicii de comanda online in
domeniul restaurantelor care ofera mancare
la pachet si livrare la domiciliu, furnizarea
de informatii si consiliere comerciala pentru

consumatori (consiliere consumatori), difuzare
de material publicitar, respectiv fluturasi,
prospecte, imprimate, esantioane.
39. Ambalare, transport si livrare de mancare
la domiciliu, livrare de alimente de catre bar,
restaurant.
41. Organizare de evenimente, de seminarii,
conferinte, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri, organizare de evenimente
recreative, prezentarea de reprezentatii live,
servicii de discoteca si servicii de cluburi,
planificare de petreceri, organizare de
divertisment pentru nunti, botezuri, zile de
nastere, planificare si coordonare de petreceri.
43. Servicii de alimentatie publica si anume
bar, restaurant, cantina, cafenele, servicii ale
bistrourilor, servicii oferite de snack-bar-uri,
furnizarea de informatii cu privire la restaurant,
terasa, gradina de vara, servicii de restaurant
cu servire la pachet, furnizarea de alimente
si bauturi, furnizare de facilitati pentru nunti,
petreceri si dans, servicii de organizare de
banchete, servicii de cocktail bar, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
facilitati de uz general pentru intalniri, conferinte
si expozitii, servicii de informare, consiliere,
management si consultanta referitoare la cele
mentionate anterior.

───────

(210) M 2022 08436
(151) 21/11/2022
(732) ROBMET SRL, PUNCT

PORCARIE, SAT GÂRCINA,
JUDET NEAMT, COMUNA
GARCINA, NEAMȚ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
ION CREANGA, NR. 106, BL C1, ET. 4,
AP. 3, CAM 2, JUDET IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Pasiune pentru presiune
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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
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gătit sub presiune cu autoclave de uz casnic,
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru conductele de apă, 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 aparatura
din sistemele de gaz.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială cu consumabile si accesorii spalatorii
auto, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii de
agenţie de import-export, facturare, marketing,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, intocmirea statelor
de plata, recrutarea de personal, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, inchirierea de standuri de

lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse
în alte clase, minereuri, coliere de presiune
(metal), țevi de presiune (metalice), coliere
acționate prin presiune (metal), cilindri metalici
de înaltă presiune (containere), butelii din metal
pentru gaz sub presiune, matrițe de turnare
sub presiune din metal, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, recipiente
metalice pentru gaze sub presiune sau aer
lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide sub
presiune, goale.
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), instrumente agricole
altele decât cele acţionate manual, pompe de
presiune, pompe de înaltă presiune, mașini
de turnare sub presiune, mașini de spălat cu
presiune, curățitoare electrice cu înaltă presiune,
supape acționate prin variația de presiune,
dispozitive multifuncționale de spălare sub
presiune, regulatoare de presiune (componente
de mașini), upape de presiune (organe de
mașini), aparate de curățat cu presiune mare ,
reductoare de presiune (piese de mașini),
țevi metalice sub presiune (componente pentru
mașini), dispozitive reductoare de presiune
(componente de mașini), regulatoare de
presiune pentru instalații de lubrifiere, pistoale de
pulverizare cu lichid sub presiune, regulatoare de
presiune care constituie piese de mașini, pompe
de presiune pentru mașini și instalații de spălat,
mașini de curățare industriale care folosesc jeturi
cu presiune, supape regulatoare de presiune
care constituie componente de mașini, duze de
pulverizare atașabile la mașini de spălare cu
presiune, supape regulatoare de presiune sub
formă de piese de mașini, mașini de curățat
suprafețe prin folosirea apei, cu înaltă presiune,
duze rotative pentru utilizare cu mașini de spălat
cu apă sub presiune, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune pentru
curățare.
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, autoclave (marmite electrice
sub presiune), recipiente sub presiune pentru
sterilizare, rezervoare de apă sub presiune, oale
de gătit sub presiune, electrice, regulatoare de
presiune pentru conductele de gaz, regulatoare
de presiune pentru țevi de apă, reductoare
de presiune a apei (accesorii de reglare),
reductoare de presiune pentru apă (accesorii
de siguranță), mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), mașini electrice de



vânzare, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2022 08451
(151) 22/11/2022
(732) ZESTRE LABS SRL, SOS.

NICOLAE TITULESCU, NR. 95-103,
BL. 8, SC. C, AP. 119, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011135, ROMANIA

(540)

ZESTRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.22

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

35. 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
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, servicii de promovare a
vânzarilor pentru terti, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, marketing

afiliat, marketing digital, servicii de administrare
a comunitàtilor online, publicitate pentru terti
pe internet, servicii de comenzi online,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
intermediere publicitara, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, compilarea
și sistematizarea de informații în baze de date
computerizate.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, creare și dezvoltare de
software în domeniul aplicațiilor mobile, gazduire
de aplicatii mobile, intretinere de software
utilizat in domeniul comertului electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacții de comerț electronic,
programare de software pentru platforme de
comert electronic, dezvoltare de software,
elaborare de software, întreținere de software,
închirierea de software, actualizarea software-
ului, servicii de design privind comerțul cu
amănuntul, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, programare de software
pentru portaluri de internet, spații de chat, linii de
chat și forumuri pe internet, dezvoltare de baze
de date, întreținerea bazelor de date, proiectare
de software pentru prelucrarea imaginilor,
stocare electronică de imagini, servicii interactive
de găzduire care permit utilizatorului să publice
și să distribuie propriile sale conținuturi și imagini
online, evaluarea calității produselor.

───────

(210) M 2022 08453
(151) 22/11/2022
(732) DACIA CONCEPT SRL, STR.

TOAMNEI NR. 81, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CARARI DE LUMINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, transmisie on-line de
publicații electronice, difuzare de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio și televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informații prin televiziune,
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transmitere de programe de televiziune,
difuzarea de programe de televiziune
retransmise prin conectarea cablului la
receptoarele de televiziune, difuzare de
informații intermediul televiziunii, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzarea
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
și de televiziune cu plată, difuzare de
informații financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio și de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, transmisie de emisiuni
televizate, difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio și televiziune, inclusiv prin rețele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicații
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informații prin
radio, difuzarea de informații prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informații financiare/economice prin
radio, difuzare radiofonică de informații și alte
programe, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu.
41. Producție de filme pentru televiziune,
producție de filme cinematografice,
producție de filme video, producție
de filme formative, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
filme pentru cinematografe, producție de filme
de cinematograf, producție de spectacole și
filme, producție de filme în studiouri, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în scopuri educaționale, producție de filme în

scopuri de divertisment, producție de filme de
televiziune și cinematografice, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
proiectarea filmelor, divertisment prin filme,
distribuție de filme, prezentare de filme, proiecție
de filme video, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, editare de film, producția
filmelor cinematografice, servicii de producție de
filme, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), impresariat artistic pentru artiști de
spectacol.

───────

(210) M 2022 08454
(151) 22/11/2022
(732) NATIVE ADVERTISING SRL,

SOSEAUA VIRTUTII 19D, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NATIVE ADVERTISING SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────
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(210) M 2022 08455
(151) 22/11/2022
(732) SC METAL AVANGARDE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 80B, SAT
BADON, JUD. SALAJ, COM.
HERECLEAN , SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

Metal Avangarde

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, servicii de
marketing și promoționale, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, publicitate prin televiziune,
producerea de programe de teleshopping,
actualizarea materialelor de publicitate, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare

───────

(210) M 2022 08456
(151) 22/11/2022
(732) GRENA ONE PROPERTIES SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 666 AP. 2,
JUD. CLUJ, FELEACU, 407270,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Grena Custom Homes

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 20.01.03; 26.03.01; 26.03.16;
29.01.12

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

clase:
36. Afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții

───────
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(210) M 2022 08457
(151) 22/11/2022
(732) BOOKSPRINT PUBLISHING SRL,

STR. DRUMUL SABARENI, NR.
24-26, CORP ADMINISTRATIV,
ETAJ 2, BIROU COD 1A204M,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Booksprint

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 26.13.01; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, albastru
(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
38. Servicii de telecomunicații
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2022 08460
(151) 22/11/2022
(732) PR-LIVING SRL, PARC

INDUSTRIAL NR. 3, JUD. SALAJ,
JIBOU, 455200, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

PR LIVING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

20. Mobilă și mobilier, dulapuri de mobilier,
dulapuri, dulapuri de bucătărie și dulapuri, uși
de dulap și dulapuri, mese (mobilier), mese de
cafea, birouri și mese de sufragerie, scaune și
bănci (mobilier), scaune ca mobilier de birou,
bănci (mobilier) și canapele, scaune și fotolii,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
paturi, așternuturi, saltele și perne, rame,
jaluzele de interior pentru ferestre, niciunul dintre
bunurile menționate mai sus nu se referă la
automobile, piesele și accesoriile acestora.

───────
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(210) M 2022 08462
(151) 22/11/2022
(732) ALEXANDRA FLAMINZEANU

MAKE-UP SRL, STR. DELEA
NOUĂ, NR. 24, CAMERA 1, ETAJ
2, AP. 17, SECTOR 3, BUCURESTI,
030925, ROMANIA

(540)

DOPAMIN3

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru sport,
bluze cu glugă, bluze de trening, bluze de
antrenament, bluze sport, bluze scurte, bluze
sport cu mâneci scurte, colanți, îmbrăcăminte
pentru femei, îmbrăcăminte pentru sport,
jachete sport, maiouri pentru sport, maiouri
de yoga, maiouri de alergare, topuri (articole
vestimentare), topuri pentru jogging, tricouri,
tricouri cu mânecă scurtă, tricouri imprimate,
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 08463
(151) 22/11/2022
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂȚII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI, NR. 39, AP. 12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

FACEM ȘTIRI ÎMPREUNĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii (tipărite), 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), reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri.
35. Publicitate, servicii de 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, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, 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, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
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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, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, 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, sondaje de opinie, 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
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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, transmisie de emisiuni televizate,
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. 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 cărţi electronice şi periodice pe
internet, 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
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programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
servicii de 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, raportare fotografică, fotografie,

fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter.

───────

(210) M 2022 08464
(151) 22/11/2022
(732) SIDELA, JUNCAL 1363,

MONTEVIDEO, 11000, URUGUAY
(740) LEGAL2M CABINET INDIVIDUAL

AUTORIZAT POPESCU MAGDALENA
DANIELA, B.DUL MIRCEA VODA NR.
24, ET. 4, SECTOR 3, BUCURESTI,
030667, ROMANIA

(540)

LaFix
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Adezivi poliuretanici, adezivi pentru ipsos,
adezivi pentru fixarea ipsosului, adezivi pentru
acoperiș, adezivi pentru mortar, gume (adezivi)
industriale, adezivi utilizați în construcție, adezivi
pentru căptușelile ceramice, adezivi pentru
șabloane de tipărire, adezivi pentru tapete
de hârtie, adezivi epoxidici folosiți cu beton,
adezivi pentru prelucrarea lemnului, de uz
industrial, agenți adezivi de întărire pentru
plastic, adezivi pentru fixarea plăcilor de izolare,
adezivi folosiți la fabricarea foilor de furnir,
adezivi pentru podele, tavane și plăci de
faianță, adezivi folosiți la fabricarea mobilierului,
adezivi pentru acoperirile de pereți, adezivi
structurali pentru industria automobilă, adezivi
industriali folosiţi în construcţii, adezivi industriali
folosiţi la prelucrarea metalului, adezivi industriali
folosiţi în acoperiri şi etanşări, adezivi utilizaţi
ca materiale de imbinare (industrial), adezivi
cu priză rapidă de uz industrial, adezivi de
contact, adezivi pentru impermeabilizare, adezivi
(alţii decât cei pentru papetărie sau menaj),
adezivi pentru metal (alţii decât cei pentru
papetărie sau scopuri casnice), adezivi de
origine sintetică pentru uz industrial, adezivi de
suprafaţă (cu excepţia celor pentru uz medical,
pentru papetărie sau pentru uz casnic), adezivi
pentru repararea obiectelor sparte, compoziţii de
adezivi şi chituri pentru repararea elementelor
de etanşare, produse chimice folosite la lipire
(altele decât cele de uz casnic sau de
papetărie), produse chimice de etanşare pentru
etanşeizarea suprafeţelor, compuşi de etanşare
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pentru folosirea în construcţii (produse chimice),
preparate chimice pentru etanşare, adezivi
pentru materiale plastice (alţii decât pentru
papetărie sau menaj), adezivi pentru piele,
adezivi pentru materiale din plută sau polistiren.
16. Adezivi, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru bricolaj,
adezivi pentru uz casnic, adezivi pentru utilizare
artistică, adezivi pentru papetărie sau menaj
(materiale de lipit), adezivi pentru plastic utilizați
în papetărie sau menaj, gume (lipiciuri) pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru papetărie.
17. Compuşi de etanşare (mastic), compuşi
pentru etanşarea rosturilor, compuşi de etanşare
nemetalici pentru imbinări, adezivi pentru izolare,
substanţe izolante, compuşi izolatori, materiale
pentru etanşare şi izolare, materiale de etanşare
adezive pentru uz general, material de izolare
folosit în sectorul construcţiilor navale, chit de
etanşare.

───────

(210) M 2022 08465
(151) 22/11/2022
(732) ERSTE HAUS S.R.L., INTRAREA

GHEORGHE SIMIONESCU NR. 19,
AP. B26, 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)

ERSTE HAUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 24.17.02

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, servicii de construcţii de clădiri,
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 2022 08466
(151) 22/11/2022
(732) HAVRILEȚ ANDREEA, ȘOS.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 228,
BL.45, SC.1, ET.6, AP.21,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NICOLAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de parcuri de amuzament,
rezervarea locurilor pentru spectacole, antrenare
(instruire), organizarea si susținerea colocviilor,
organizarea si susținerea conferințelor, servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, furnizarea de informații in
domeniul educației, examinări referitoare la
educație, servicii de divertisment, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
servicii de tabere de vacanta (divertisment),
organizarea si susținerea unor forumuri
educaționale în persoana, servicii de împrumut
ale bibliotecii, grădiniță, formare și instruire în
grădiniță si creșă: organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, planificarea
de petreceri (divertisment), instruire practica
(demonstrații), publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
furnizarea de informații cu privire la activitatiie
recreaționale, pictura pe fata, organizarea
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(740) TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL. G8,
SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA



si susținerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producția de
spectacole, servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilitați sportive, închirierea de decoruri
pentru scena, organizarea si susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, închirierea de jucării,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, ghidare vocationala
(consiliere educaționala sau de instruire),
organizarea si susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, servicii de e-sport, servicii
de biblioteci de jocuri (ludoteci), organizarea
de evenimente de divertisment, organizarea
si desfasurarea de evenimente sportive,
desfasurarea de evenimente de divertisment.
43. Servicii de cresa (creche), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare si băuturi, servicii de tabere de
vacanta (cazare), închirierea sălilor de ședințe,
rezervări pentru cazarea temporara, închirierea
clădirilor transportabile, închiriere de spatii
de cazare de vacanta, închirieri de mobilier,
închirieri de mobilier de birou.

───────

(210) M 2022 08468
(151) 22/11/2022
(732) SAFRA IMPLANT SRL, ŞOSEAUA

PĂCURARI, NR. 46, BL. 553, TR. 3,
PARTER, BIROU 1, JUDETUL IASI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SAFRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Dozatoare de aerosoli pentru scopuri
medicale, aparate de anestezie, măşti de
anestezie, fotolii de uz medical sau stomatologic,
dinţi artificiali, maxilare artificiale, membre
artificiale, bandaje, elastice, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, implanturi
biodegradabile de fixare a oaselor, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, clipsuri, chirurgicale,

îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, containere special concepute pentru
deşeurile medicale, freze dentare, aparate
şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, irigatoare pentru
spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, sticle cu picurător pentru
scopuri medicale, picurătoare pentru scopuri
medicale, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, mănuşi pentru scopuri
medicale, insuflatoare, bisturie pentru scopuri
chirurgicale, lămpi pentru scopuri medicale,
lanţete, lasere pentru scopuri medicale, măşti
utilizate de către personalul medical, aparate
şi instrumente medicale, fire-ghid medicale,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru
chirurgi, ace pentru scopuri medicale, mese de
operaţie, aparate ortodontice, benzi de cauciuc
ortodontice, pivoţi pentru dinţii artificiali, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, recipiente
pentru aplicarea medicamentelor, foarfeci
pentru chirurgie, scuipători pentru scopuri
medicale, 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, aparate de testare pentru scopuri
medicale / aparate utilizate în analizele medicale,
fire de sutură, chirurgicale, raclete pentru
curăţarea limbii, apăsătoare de limbă, lămpi cu
raze ultraviolete pentru scopuri medicale, halate
pentru examinarea pacienților, măști faciale
terapeutice, dispozitive pentru masaj gingival
pentru bebeluși, lămpi curative de uz medical,
aparate pentru spălarea cavităţilor corporale,
materiale de umplere a golurilor din structura
osoasă, realizate din materiale artificiale,
măşti sanitare pentru scopuri medicale,
măşti cu led pentru scopuri terapeutice,
măști sanitare, măști sanitare reutilizabile din
tifon, aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament stomatologic, aparate
și instrumente stomatologice, scaune de uz
medical sau stomatologic, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicală,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete,
pentru uz stomatologic, dispozitive pentru
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spălarea gingiei (irigatoare orale) de uz
stomatologic, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, proteze dentare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, freze folosite în stomatologie,
irigatoare orale utilizate în stomatologie,
piese protetice pentru stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, agățătoare
pentru radiografii dentare, separatoare dentare
pentru radiografii, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, aparate dentare cu
raze x, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, aparate cu raze x
pentru imagistică dentară, portamprente
dentare, alezoare dentare, articulatoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, coroane dentare,
punți dentare, excavatoare dentare, suporturi
dentare, sonde dentare, implanturi dentare,
pivoți dentari, turbine dentare, gutiere dentare,
protecții dentare de uz dentar, sonde
dentare pentru tratamente dentare, aparate
dentare electrice, instrumentar dentar manual,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz dentar,
spatule pentru amalgam dentar, lămpi pentru
tratament dentar, aparate dentare pentru frezare,
canule pentru seringi dentare, aparate dentare
de detartraj, vârfuri pentru freze dentare,
clești de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, aparate
dentare pentru aliniere paralelă, vibratoare
pentru încălzirea cerii dentare, lămpi utilizate
cu instrumente dentare, onlay-uri (restaurări
dentare indirecte), stimulatoare interdentare
utilizate în tratamentul dentar, roți de tăiere de
uz dentar, discuri pentru șlefuire de uz dentar,
discuri de tăiere de uz dentar, dispozitive de
găurire de uz dentar, punți pentru implanturi
de uz dentar, suporturi pentru implanturi de uz
dentar, perii interdentare utilizate în tratamente
dentare, cleme dentare pentru fixarea danturii
preexistente, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, aparate utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, pivoți din
materiale prețioase pentru uz dentar, aparate și
instrumente chirurgicale de uz dentar, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari, canule
de unică folosință pentru seringi dentare, aparate
pentru utilizare în confecționarea protezelor
dentare, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, aparate pentru
utilizare de către igieniști dentari, aparate
cu jet de pulbere de uz dentar, irigatoare

pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, aparate dentare pentru tratarea apneei
de somn obstructive, folie extensibilă pentru
izolarea dinților în timpul lucrărilor dentare,
scobitori cu ață dentară, altele decât cele
de uz personal, fotolii de examinare special
concepute pentru uz dentar, scaune de
examinare special concepute pentru uz dentar,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de
acoperire, implanturi dentare din materiale
artificiale, materiale pentru implanturi (proteze)
folosite în chirurgia dentară, proteze dentare
sub formă de inlay-uri (obturație), dispozitive
pentru spălarea gingiei (irigatoare orale) de uz
stomatologic, rame pentru radiografii pentru uz
stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, rame pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, aparate cu
raze x pentru uz stomatologic și medical, seringi
stomatologice, ace stomatologice, clești de uz
stomatologic, ace de uz stomatologic, lasere
de uz stomatologic, seringi de uz stomatologic,
tuburi de uz stomatologic, instrumente protetice
pentru uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, linguri de amprente (de uz stomatologic),
aparate de polimerizare de uz stomatologic, chei
de culori de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, dușuri bucale electrice
utilizate de medici stomatologi, pivoți din metale
prețioase pentru uz stomatologic, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
echipamente de înaltă frecvență pentru tăiere,
de uz stomatologic, echipamente de înaltă
frecvență pentru coagulare, de uz stomatologic,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, ustensile
electrice utilizate de către medici stomatologi
pentru îngrijirea gurii, scaune stomatologice,
scaune pentru examinare stomatologică, scaune
special fabricate pentru uz stomatologic,
mobilier special pentru uz stomatologic, scaune
fabricate special pentru uz stomatologic, proteze
stomatologice, implanturi (proteze) folosite
în stomatologie, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, mănuși pentru
uz stomatologic, viziere de protecție pentru
uz stomatologic, mănuși din latex de uz
stomatologic, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști nazale (de protecție)
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici stomatologi, măști de
protecție pentru gură de uz stomatologic, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic.
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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, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, demonstraţii cu produse, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, facturare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri cu scop comercial
sau publicitar, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, întocmirea ştatelor de
plată, recrutarea de personal, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, 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, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de cv-uri pentru terţi,
servicii de primire a vizitatorilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, servicii de generare de potențiali clienți,

administrare computerizată a înregistrărilor și
dosarelor medicale, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor, servicii administrative cu privire
la asigurări stomatologice, servicii de marketing
în domeniul stomatologiei.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, servicii de
îngrijire la domiciliu, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
spitaliceşti, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, servicii de examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
servicii de asistenţă medicală, închirierea de
echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, îngrijire,
medicală, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, servicii de
chirurgie plastică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii medicale,
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
igienă dentară, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, stomatologie, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

───────
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(210) M 2022 08469
(151) 23/11/2022
(732) GLOBAL EDUCATION &

CONSULTANCY SRL, STR. BALTA
ALBINA NR. 9, DEMISOL, BIROU
AD10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
032622, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.06; 29.01.11; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2022 08470
(151) 22/11/2022
(732) GEORGE ADRAGĂI, CAL. VITAN,

NR. 58, ETJ. 1, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LUCA Tradiție reinterpretată
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, mezeluri și brânzeturi pentru
patiserie și preparate de panificație, mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, cabanoși pentru
hotdog, cărnuri gătite, cartofi prăjiți sub formă

de aperitive, chipsuri, gemuri din fructe, gogoși,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, hamburgeri,
umpluturi de fructe pentru plăcinte, umplutură de
carne pentru plăcinte, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, ouă și produse
din ouă, produse lactate și înlocuitor, supe și
baze de supă, extracte din carne.
30. Alimente semipreparate și snack-uri,
produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi, alimente pe bază de
cacao, alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, alimente preparate din aluat,
aluat, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
carne, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
legume, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin fructe, aluat de pâine, aluat de prăjituri,
aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri preparate
de patiserie, aperitive sărate pe bază de
faină, baghete umplute, baghete, băuturi din
cafea, băuturi cu aroma de ciocolată, biscuiți,
biscuiți crackers, blat de pizza, blaturi de
pizza congelate, brioșe, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, chifle cu gem, ciocolată
tartinabilă, clătite, covrigei, cornuri, covrigei
moi, covrigi cu glazură de ciocolată, covrigi
glazurați cu ciocolată, covrigi, cozonaci, gofre
de ciocolată, gustări care constau în principal
din pâine, gustări pe bază de multicereale,
hamburgeri introduși în chifle, lipie, lipie pe bază
de cartofi, lipii cu pui, lipii pentru sandvișuri
(pâine), mâncăruri preparate sub formă de pizza,
pâine coaptă în prealabil, pâine crocantă, pâine
cu stafide, pâine cu umplutură, pâine, pateuri cu
ciocolată, pateuri de foietaj, pateuri cu cârnați,
pâtés en croûte, pateuri (patiserie), pateuri
(produse de patiserie), pizza, plăcinte, plăcinte
dulci sau sărate, plăcinte proaspete, prăjituri,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), produse de patiserie, produse de
patiserie congelate umplute cu carne și legume,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
semințe de mac, rulouri (produse de patiserie),
rulouri umplute, sandvișuri, semințe folosite
pentru asezonare, snacks-uri crocante, tarte,
umpluturi pe bază de ciocolată pentru prăjituri și
plăcinte.
35. Servicii de magazine de vânzare cu
amănuntul online referitoare la produse de
brutărie, patiserie, simigerie și pizza, fast-food
și cofetărie, precum și cu băuturile specificate
în clasa 32, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, patiserie,
simigerie, pizza, fast-food și cofetărie, precum și
cu băuturile specificate în clasa 32, servicii de

Motivati(on)Education
ToAccessCareerAdvantages
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vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
brutărie, patiserie, simigerie, pizza, fast-food și
cofetărie, precum și cu băuturile specificate în
clasa 32, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în afaceri, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
comerț și servicii de informare a consumatorilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de produse de brutărie, patiserie,
simigerie și pizza, 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, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii ale
bistrourilor, servicii de cantine, servicii de
catering, servicii de cafenea, ceainării, servicii
de pizzerii, patiserii, simigerii, covrigării, servicii
de restaurante cu autoservire, fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de snack-baruri, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
consultanță în domeniul cateringului.

───────

(210) M 2022 08505
(151) 23/11/2022
(732) SC RUSTRANS SRL, STRADA

MAGNOLIILOR NR.1, JUD.
BACAU, COMUNA BLAGESTI,
607065, BACĂU, ROMANIA

(540)

Still Fizz
(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 pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2022 08527
(151) 24/11/2022
(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 S.R.L., STR. CUȚITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJUL 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.07.06
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CARBONOX 
Activ  Complex DETOX  

by COSMO PHARM



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

5. Suplimente alimentare, dietetice și nutritive
pentru digestie și detoxifiere.

───────

(210) M 2022 08529
(151) 24/11/2022
(732) SC GOLDEN SVETIA COM SRL,

STR. PALTINILOR NR. 48, CAM.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GOLDENSVETIA
GOLDENSVETIACOM

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 01.05.23; 27.05.01; 27.05.17

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

10. Mănuși pentru masaj, mănuși chirurgicale,
măști medicale, măşti sanitare, măști laringiene,
măști chirurgicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mănuși pentru masaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
măști medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măşti sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu măști laringiene,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măști chirurgicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mănuși pentru masaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mănuși chirurgicale, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu măști medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu măşti sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
măști laringiene, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu măști chirurgicale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mănuși pentru masaj, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mănuși
chirurgicale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu măști medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu măşti sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu măști
laringiene, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu măști chirurgicale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mănuși pentru masaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mănuși
chirurgicale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
măşti sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști laringiene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măști chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mănuși pentru masaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu mănuși chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
măști medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu măşti
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu măști laringiene,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu măști chirurgicale, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu mănuși pentru masaj, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu mănuși chirurgicale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu măști medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu măşti sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu măști
laringiene, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu măști chirurgicale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online.

───────
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(591) Culori revendicate:rosu, negru, verde,
maro, alb, gri



(210) M 2022 08530
(151) 24/11/2022
(732) DANADI SRL, BD. MAMAIA,

NR. 477, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, 900001,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SPLENDID BURGERS

(531) Clasificare Viena:
08.01.07; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.06;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

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

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, închiriere de veselă, închiriere de
vase încălzitoare pentru mâncare, închiriere de
tacâmuri, închiriere de sticlărie, închiriere de
scaune, mese, veselă și lenjerie de masă,
închiriere de scaune și mese, închiriere de
fețe de masă, închiriere de echipament de
catering, consiliere în domeniul culinar, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanță cu privire la
alimente, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, consultații privind
rețetele de gătit.

───────

(210) M 2022 08531
(151) 24/11/2022
(732) DONILDA SHURBI, RRUGA

BILAL GOLEMI, ND.18, H.5, AP.14,
TIRANA, 1019, ALBANIA

(540)

WIP - WOMEN IN POWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.03.02; 26.11.03;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX#da7157, HEX#fa8970),
mov (HEX#372252), albastru
(HEX#4157a2), negru (HEX#212122),
galben (HEX#f08f48), alb
(HEX#ede0e1)

(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.

───────
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(210) M 2022 08533
(151) 24/11/2022
(732) PRIORITY GUARD SECURITY

S.R.L., STR. MATEI MILLO NR.
140G, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PRIORITY GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

45.  Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor materiale şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2022 08534
(151) 24/11/2022
(732) NIK POWER GUARD S.R.L., STR.

MATEI MILLO NR. 140G, CAMERA
2, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NK POWER GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor materiale şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2022 08546
(151) 24/11/2022
(732) SC SOLINE DISTRIBUTION SRL,

STR. BARBU DELAVRANCEA, NR.
13, DEMISOL, CAM. 2A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET.
1, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

awe air water earth

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 01.15.15

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, coloane publicitare din metal,
aliaje din metale comune, aluminiu, sârmă din
aluminiu, folie de aluminiu, plăci de ancorare,
plăci de fundație, ancore, oțel cornier, metal
anti- frecare, nicovale, nicovale (portabile),
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, uși blindate, metalice, uși armate,



metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme), cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice, arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal, rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere
din metal, sifoane de scurgere (supape) din
metal, bare de metal trase la rece si lustruite,
grătare metalice, conducte metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată, țevi metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată,
conducte și țevi metalice, pentru instalațiile de
încălzire centralizată , conducte metalice pentru
instalațiile de ventilare și aer condiționat, coturi
metalice pentru țevi, garduri metalice pentru
morminte, bolțuri cu ochi, șuruburi cu inel,
garduri metalice, inele de etanșare metalice
pentru bastoane, inele de etanșare metalice
pentru mânerele ustensilelor, inele de etanșare
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 șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
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metalice, voliere (structuri) din metal, embleme
metalice pentru vehicule, cuiere pentru genți
din metal, bile din oțel, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare, benzi metalice
pentru înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată,
cercuri metalice pentru butoaie, butoaie metalice
barrels of metal, bare pentru balustradele
metalice, coșuri 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, beriliu (glucin), glucin
(beriliu), instalații  metalice  pentru  parcarea
bicicletelor, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, ață metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolțuri
metalice, bolțuri, 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, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare, monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcții din metal, panouri de
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, construcții din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice,
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuști metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporți metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă
de oțel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanțuri pentru vite, plafoane metalice, celțiu
(hafniu) celtium, hafniu (celțiu), materiale
metalo-ceramice, lanțuri metalice, contrașine
metalice pentru căile ferate, șină de ghidare
pentru căile ferate, lăzi metalice, containere
metalice, 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,
fiercromat, minereuri de crom, crom, acoperire



sau pulbere pentru imprimante d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice,
plăci de identificare metalice, nichel-argint,
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
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, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice, țevi
de presiune metalice, cocini pentru porci din
metal, coloane metalice pentru construcții, pini
(feronerie), mufe din metal pentru țevi, conducte
metalice, pitoni metalici, platforme, prefabricate,
din metal, dopuri metalice, cepuri metalice,
piloni metalici, verande (structuri) din metal,
stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice, piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve,
conserve, proptele metalice, scripeți metalici, alții
decât cei pentru mașini, metale piroforice, șine
metalice, schimbătoare de cale ferată, macazuri,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată, legături metalice de
cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice, coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice),
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pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice, grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte, plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot, oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie,
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice, gratii
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, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolțuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal,
plăcuțe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru imprimante d, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru rețele
de conducte, catarge metalice, plăci memoriale
din metal, plăcuțe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de folie



pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice, tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de căptușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal, anemoscoape metalice,
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri 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, țesătură metalică, pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură, schelet metalic.

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023

7. Mașini, mașini-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,  imprimante  3d,  pixuri
pentru imprimare, dispozitive pentru curățarea
acetilenei, dozatoare de benzi adezive (mașini),
benzi adezive pentru scripeți, 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 acționate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalații de garaj), mașini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricțiune pentru
mașini, rulmenți anti-frecare pentru mașini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale mașinilor), plăci de zăvorâre,

case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice, stive de susținere metalice,
foi și 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 și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice, aliaj
de argint pentru lipit, aliaje de staniu placate
cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(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,
scări metalice, araci metalici pentru plante sau
arbori, statui din metal comun, oțel, în formă
brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel, bandă
de oțel, armătură de oțel, sârmă din oțel,
stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din oțel,
tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune cu
trepte din metal, trepte (scări) din metal, cepuri
metalice, uși pliante din metal, grilaje de metal
pentru șemineu, opritoare metalice, balamale
metalice, benzi metalice pentru manipularea
înărcăturilor, curele metalice pentru manipularea
înărcăturilor, guri de scurgere stradale din metal,
dispozitive de întindere pentru benzile din fier
( legături de tensiune), dispozitive de întindere
pentru benzile metalice (legături de tensiune),
montanți ( componente ale scărilor) metalici,
piscine (structuri) metalice, uși batante din
metal, piuneze (cuie), cuie fără cap, bazine
metalice, rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie, robinete cu
cep metalice pentru butoaie, 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, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă de
cositor: tablă de cositor, fier titan, ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
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aparate de sudură cu arc electric,  aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru mașini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
prese cu coș, lagăre de rulmenți pentru mașini,
rulmenți (componente ale mașinilor), rulmenți
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
mașini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale mașinilor), transportoare cu
bandă, 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, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini pentru prepararea bitumului,
mașini  pentru ascuțirea lamelor (șlefuire),
mașini de șlefuit, portcuțite (componente ale
mașinilor), lame (componente ale mașinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea și transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea și transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de țesut, mosoare
pentru războaiele de țesut, tuburi de cazan
(componente ale mașinilor), aparate și mașini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
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, plăcuțe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
mașini de tăiat pâinea, mașini pentru preparare
berii, perii (componente ale mașinilor), perii,
acționate electric (componente ale mașinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, mașini
pentru unt, calandru, mangal, arbori cu came
pentru motoarele vehiculelor, 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, cartușe pentru mașinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalații
centralizate de curățire cu vacuum, mașini
centrifuge, centrifuge (mașini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staționare, fierăstraie cu lanț,
mașini electromecanice pentru industria chimică,
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,
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,
elemente de comandă hidraulice pentru mașini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru mașini, motoare, convertoare pentru
lucrări din oțel, transportoare (mașini), mașini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale mașinilor), apărătoare
(componente ale mașinilor), capace de
protecție (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, concasoare, cultivatoare (mașini),
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, mașini de lapte, mașini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (mașini), macarale derrick, mașini
de decupat și filetat, mașini de filetat piulițe,
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 a ușilor,
pneumatice, sisteme de închidere a ușilor,
electrice, sisteme de deschidere a ușilor,
electrice, sisteme de închidere a ușilor,
hidraulice, sisteme de închidere a ușilor,
pneumatice, mașini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, mașini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale mașinilor), capete de găurit (componente
ale mașinilor), bormașini, flori de burghiu
(componente ale mașinilor), instalații de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acționare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanțuri de acționare, altele decât cele pentru
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vehiculele terestre, tobe (componente ale
mașinilor), instalații de evacuare a prafului
pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, mașini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
mașinile de sudat, mașini de galvanizare,
aparate den ridicare, curele de ridicare,
centuri pentru greutăți, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), aparate de
acționare a elevatoarelor, aparate de acționare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
mașini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgență, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcațiuni, motoare
hidraulice, mașini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, țevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale mașinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, mașini de umplere, filtre-
presă, mașini de filtrare, filtre pentru curățarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
șicomponente ale mașinilor sau motoarelor,
mașini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, mașină de descărnare, mori de măcinat
făina, 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, roți de
cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini 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 distribuție a
combustibilului pentru stațiile de service, mașini
de galvanizare, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acționare) pentru
războaie de țesut, mecanisme (de acționare),
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, mașini pentru decorticarea
cerealelor, mașini pentru decorticarea grânelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și
grânelor, separatoare de cereale, ancore
automate cu patru brațe pentru uz naval,
râzătoare pentru legume, inele pentru ungere

(componente ale mașinilor), cutii de unsoare
(componente ale mașinilor), mașini de șlefuit,
pietre de șlefuit (componente ale mașinilor),
discuri de ascuțit (componente ale mașinilor),
ghidaje pentru mașini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale mașinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, mașini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acționate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre și descărcăre, mașini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale mașinilor), grape, mașini de
recoltat, mașini de cosit și secerat, echipamente
de transport (minerit), extractoare pentru mine,
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),
războaie pentru țeserea ciorapilor, carcase
(componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneți de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboți industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
mașinile de tipărit, mașini de călcat, cricuri
(mașini), cricuri pneumatice, motoare cu reacție,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului), îmbinări etanșe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale mașinilor), lagăre
(componente ale mașinilor), manșe de comandă
ca și componente ale mașinilor, 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,
mașini de frământare, mașini de tricotat, cuțite
(componente ale mașinilor), cuțite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, mașini de
etichetat, mașini pentru confecționat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
mașinilor), strunguri (mașini-unelte), mașini de
tuns iarba, mașini de tăiat articolele din
piele, mașini 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 țesut, războaie de țesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianți (componente
ale mașinilor), mașini-unelte, matrițe utilizate
la tipărire, mașini de tocat carne, mașini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,
mașini de frezat, mori (mașini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acționate manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit,
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mașini pentru mineralizarea apei potabile,
mașini pentru exploatarea minelor, malaxoare
(mașini), mașini de amestecat, mașini de
scobit, mașini de decojit, cultivatoare motorizate,
motoare pentru ambarcațiuni, motoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, motoare,
electrice, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de formare, matrițe (componente
ale mașinilor), scări rulante (escalatoare),
escalatoare, benzi rulante, trotuare mobile,
captatoare și colectoare de noroi (mașini),
amortizoare pentru motoare, amortizoare de
zgomot pentru motoare, ciocane de cuie,
electric, clești de scos cuie, electrice, troliu de
ridicat plase (pescuit), 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), unități plutitoare de producție, stocare
și exploatare (fpso), mașini de fabricat hârtie,
mașini de lustruit parchetul cu ceară, electrice,
mașini pentru fabricarea pastelor făinoase,
electrice, pedale de acționare pentru mașinile
de cusut, mașini de decojit, râșnițe de piper,
altele decât cele acționate manual, curățitoare
pentru țevi, segmenți de piston, inele de
piston, pistoane pentru cilindri, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor),
mașini de rabotare, pluguri, brăzdare, mașini
și aparate de lustruit (electrice), roți ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (mașini pentru
scopuri industriale), 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, forme de tipar, mașini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru mașini,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, mașini de compactare,
scripeți, scripeți (componente ale mașinilor),
pulverizatoare (mașini), atomizoare (mașini),
mașini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale mașinilor, motoarelor),
pompe (mașini), pompe pentru instalațiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru mașinile de perforat, mașini
de perforat, cricuri cu cremalieră, mașini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, mașini pentru
montarea șinelor, mașini pentru construcția de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru mașini de greblat,
mașini de greblat, maiuri (mașini), 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, mașini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
rulmenți cu bile, cilindrii pentru laminoare,
laminoare, prese de imprimat rotative, prese
rotative cu abur, portabile, pentru țesături, șenile
de cauciuc ca și componente ale tractoarelor
pe șenile la mașinile de construcții, șenile de
cauciuc ca și componente ale tractoarelor pe
șenile la aparatele și mașinile de încărcare-
descărcare, șenile de cauciuc ca și componente
ale tractoarelor pe șenile la mașinile agricole,
șenile de cauciuc ca și componente ale
tractoarelor pe șenile la mașinile miniere,
șenile de cauciuc ca și componente ale
tractoarelor pe șenile la plugurile de zăpadă,
mașini de satinat, mașini pentru fabricarea
cârnaților, fierăstraie cu masă (componente ale
mașinilor), lame de fierăstrău (componente
ale mașinilor), fierăstraie (mașini), mașini de
colectare a pietrei de cazan, foarfeci, electrice,
șurubelnițe, electrice, mașini de sigilat pentru
scopuri industriale, aparate electrice pentru
sigilarea materialelor plastice (împachetare),
rulmenți cu lubrifiere automată, pompe de
combustibil autoreglabile, pulverizator deșeuri,
mașini de cusut, cuplaje de arbori (mașini),
mașini de ascuțit, prese de balotat, mașini de
tuns pentru animale, mașini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri- amortizoare
de șocuri (componente ale mașinilor), pistoane
amortizor (componente ale mașinilor),pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeți, mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale mașinilor),
site (mașini de sitat sau componente ale
mașinilor), instalații de cernere, mașini de
cernere, mașini sizing machines, unelte de
ascuțit marginile schiurilor, sânii portcuțit
(componente ale mașinilor), glisoare pentru
mașinile de tricotat, sănii pentru mașinile 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,
mașini de sortat pentru industrie, semănătoare
(mașini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru mașini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), mașini
rotative, roți de tors, mașini de filat, pulverizator



de cerneală, mopuri cu aburi, costume robotice
exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri
medicale, macarale mobile, vibratoare (mașini)
pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat (rufe),
instalații de spălat pentru vehicule, instalații
pentru spălarea vehiculelor, unități de eliminare
a deșeurilor, unități de eliminare a gunoiului,
mașini de compactare a deșeurilor, mașini
de compactare a gunoiului, recuperatoare
pneumatice pentru decantarea uleiul uzat,
încălzitoare de apă (ca și componente ale
mașinilor), separatoare de apă, robinete de
drenaj, mașini și aparate pentru lustruirea
cu ceară, electrice, mașini de plivit, mașini
de sudat, electrice, aparate de sudură
electrice, roți de mașini, mecanisme cu roți
dințate, teluri, electrice, pentru uz casnic,
mașini de spălat albe, mașini 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, mașini de prelucrat lemnul,
mașini de ambalat, mașini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
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, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torțe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalații
de filtrare a aerului, aparate de aer condiționat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalațiile
de încălzire cu abur, aparate și mașini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalații de aer condiționat, aparate de
aer condiționat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru 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,
instalații pentru transportul cenușei, automate,
autoclave, electrice, pentru gătit, oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie, instalații sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
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de vopsit, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de
ștanțat, suporturi pentru mașini, demarcare
pentru motoare, statoare (componente ale
mașinilor), condensatoare de abur (componente
ale mașinilor), separatoare de abur, ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori, cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, mașini de
cusut, mașini de prelucrare a pietrei, șișcornițe
(paie tocate), tocătoare de paie, presetupe
de etanșare (componente de mașinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls,ventuze de
fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, mașini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, mașini de
matrițare, mese pentru mașini, tambure pentru
mașinile de brodat, robinete (componente ale
mașinilor, motoarelor), robineți (componente ale
mașinilor, motoarelor), mașini de gudronare,
mașini de întindere, întoarcere a fânului,
mașini pentru industria textilă, lancie termică
(mașini), mașini de filetat, mașini de
treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, ciocane de forjare, desfăcătoare
de conserve, electrice, deschizătoare de
conserve, electrice, 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, transportoare pneumatice,
mașini de debavurat, aparate de prelucrare,
aparate de prelucrare prin așchiere, mașini
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), mașini
de cules litere (tipărire), mașini de cules
litere (fotoculegere), mașini de turnat litere,
prese tipografice, mașini tipografice, articulații
universale (articulații cardanice), pompe de vid
(mașini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor și dezinfectanților,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
mașinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, mașini industriale de imprimare cu jet



încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, aparate de sterilizare a cărților,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea, prăjitoare de pâine, mașini de
făcut pâine, mașini 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 coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalații sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalațiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, mașini de gătit, aparate
și instalații de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice, răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare, cuve de
răcire pentru cuptoare, instalații de răcire
pentru apă, instalații de răcire pentru lichide,
mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezghețare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deșeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalații de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcționale 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 instalații
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 substanțe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emițătoare pentru irigații cu picurare
(fitinguri pentru irigații), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreț și furaj, aparate
de uscare pentru furaj, aparate și instalații
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de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalațiile de încălzire centralizată, hote
de extracție pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru țesături, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee, domestice,
fitinguri, formate pentru cuptoare fitinguri formate
pentru cuptoare torțe, coșuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalații de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziți 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,
cenușare pentru cuptoare, cutii de cenușă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalațiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele mașinilor,
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 mașinilor,
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, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă), instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, pernuțe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire și răcire pentru distribuirea băuturilor
calde și reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,



reșouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranți, aparate pentru
hidromasaj, mașini și aparate de făcut gheață,
mașini de făcut înghețată, 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, mașini 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
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea, absorbția uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare), țevi de
apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații
de polimerizare, mașini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalații de procesare a
combustibililor nucleari și materialului nuclear
moderator, nucleari și materialului nuclear
moderator, instalații de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
mașini și aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate și instalații de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalațiile și țevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare și de siguranță pentru
țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile
de gaz, prăjitoare, țepușe pentru prăjire, frigări
pentru prâjire, aparate de prăjire, plite pentru
fript (aparate de gătit), grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranță, accesorii
de siguranță pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
instalații pentru saună, reflectoare, cabine de
duș, dușuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziți electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, mașini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele mașinilor, instalații de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru față (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare,
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cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru țevi și conducte,
robineți pentru țevi și conducte, robinete,
robineți, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor 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
turcești, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cete pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalații și aparate
de ventilație  (aer  condiționat), instalații de
ventilație pentru vehicule (aer condiționat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
aîe instalațiilor sanitare), bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă, șaibe pentru
robineți! de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
și instalații pentru dedurizarea apei, instalații
pentru alimentarea cu apă, instalații de tragere
a apei, dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalații de irigat, automate, mașini 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.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
lut, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
abrazivi pentru curățarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea și uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit,
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădițe
pentru bebeluși, portabile, covorașe pentru
copt, bazine (recipiente), coșuri 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, șanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice și
neelectrice, sticle, boluri(bazine), bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coșuri 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 încălțăminte, perii electrice, cu excepția
componentelor mașinilor, perii pentru curățarea
rezervoarelor și containerelor, găleți, vedre,
găleți realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coșuri 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 porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuști pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi și capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeșnice), sfeșnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri, cutii de bomboane, mânuși pentru
spălat mașina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curățat,
piei 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,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curățare, pânze de curățare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râșnițe de cafea, acționate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, pușculițe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor și a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
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de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiți), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, țepușe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, tirbușoane, electrice
și neelectrice, ustensile cosmetice, spatule
cosmetice, deșeuri din bumbac pentru curățat,
seturi de recipiente pentru ulei și oțet, recipiente
pentru ulei, oțet, tăvi pentru firimituri, concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, cristal ( sticlărie),
cești, pahare din hârtie sau plastic, țesale,
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 folosință,
jgheaburi pentru băut, vase de băut, coarne de
băut, sticle de băutde sport, pahare de băut,
tăvi, suporturi pentru uscarea rufelor, coșuri de
gunoi, găleți de gunoi, pubele, lăzi de gunoi,
ștergătoare de praf, neelectrice, cârpe de șters
praful (pânze), vase de lut, faianță, cratițe din
lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcții, fructiere, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pămătufuri
cu pene 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
din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
statuete din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle .butelci, suporturi pentru plăcile de
păr, ață 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 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), fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolații, 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 pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătareV ( ustensile
de gătit), păr pentru perii, capete pentru periuțele
de dinți electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle, butelci
de buzunar, suporturi pentru flori și plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheață, găleți pentru gheață,
răcitoare (frapiere), frapiere de gheață, clești
pentru gheață, linguri-cupe pentru înghețată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior, bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), câdițe gonflabile pentru
bebeluși, 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 cuțite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăți cu dințirari pentru păr, măsuțe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădițe pentru
necesitățile animalelor de companie, tăvițe
pentru necesitățile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureți pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râșnițe pentru uz
casnic, acționate 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 construcții, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru șoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru șervețelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, mașini de
tăiței, acționate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuși pentru cuptor, mănuși
de bucătărie, mănuși de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuțite pentru patiserie, râșnițe
de piper, acționate manual, pipernițe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum, atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coșuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte .tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, pușculițe
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
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de sticlă (material brut), farfurii de protecție
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva țânțarilor cu conectare la priză,
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, cârpe pentru
lustruire, articole din porțelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice, lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinți, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureți pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
șobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheață
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, clești pentru salată, solnițe cu
orificii pentru presărare, solnițe tip vas, bureți
abrazivi pentru curățarea cratițelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă, lavete pentru curățare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
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, 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 bureți, bureți pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădițele de bebeluși portabile,
statui din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oțel pentru curățare, cratițe
(acoperite), site, strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, paie pentru băut, zaharnițe,
clești pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
și plantelor, stropitori pentru udarea florilor și
plantelor: suporturi pentru șervețele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuțitele, furculițele și
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,
genți de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă, igienică, bureți pentru toaletă,



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 condiționat, 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 țesăturilor,
tăierea țesăturilor, impermeabilizarea țesăturilor,
impermeabilizarea pânzelor: ignifugarea
țesăturilor, ignifugarea pânzelor, îgnifugarea
materialelor textile, vopsirea țesăturilor,
precontractarea țesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii de separare
a culorilor, tratamente de rezistență la rupere
pentru articolele de îmbrăcăminte, servicii de
crioconservare, confecționarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terți,
decontaminarea materialelor periculoase,
servicii de tehnician dentar, distrugerea
deșeurilor și gunoaielor, croitorie de
damă, servicii de vopsire, galvanizare,
brodare, producerea de energie, gravare,
albirea țesăturilor, măcinarea făinii, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor și
a băuturilor, înrămarea lucrărilor de

artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea țesăturilor, condiționare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, șlefuire, incinerarea deșeurilor și
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea mașinilor 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, șlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
țesăturilor, 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 deșeurilor și a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de șelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spațiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile,tratarea
țesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea și prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la mașină, imprimare 3d personalizată pentru
alții, fabricarea berii pentru alții, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informații
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deșeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de țesut), tratarea deșeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
și băuturilor, producția de vin pentru alții,
consultanță în domeniul vinificației, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile, tratarea țesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea și
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la mașină, fabricarea
berii pentru alții, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informații cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
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ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă, igienică, periuțe de dinți, periuțe
de dinți, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile  pentru bucătărie), bare și inele pentru
prosoape, bare și inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinți(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, 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 belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane, ciubere pentru
spălarea rufelor, coșuri pentru deșeurile din
hârtie, 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,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deșeuri de lână
pentru curățare, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă: mănuși
abrazive pentru curățat piele.



(reciclarea deșeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de țesut).

───────

(210) M 2022 08549
(151) 24/11/2022
(732) LUNA STAR BUSINESS S.R.L.,

BD. TIMISOARA NR. 69, CAMERA
1, BL. C13, SC. E, ET. 9, AP.
195, SECTOR 6, 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)

Cosmaline

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, mov, verde,
albastru, turcoaz, crem

(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, creme anticelulitice, creme
antirid, creme hidratante, creme pentru corp,
creme 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 anti îmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
creme, produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, ser pentru
îngrijirea părului, ceară pentru păr, creme de păr,
balsam pentru păr, ulei pentru păr, tratamente
pentru păr, măști pentru păr, preparate pentru
fixarea părului, preparate pentru modelarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, șampoane,
șampoane de păr nemedicinale, gel de baie și de
duș, ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse coice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii.

───────
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(210) M 2022 08550
(151) 24/11/2022
(732) BECIUL DOMNESC SA, STRADA

AVANTULUI NR. 12, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

BECIUL DOMNESC
TRADIȚIE VIE

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 01.01.02; 01.07.06; 05.05.21;
26.01.15; 27.05.01

(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 pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 08551
(151) 24/11/2022
(732) MARIA-VALENTINA BĂLTĂREŢU,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL. F7,
SC. A, ET. 2, AP. 10, JUD. ARGES,
CURTEA DE ARGEȘ, ARGEȘ,
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)

Montana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, servicii oferite de
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de cazare temporară în apartamente de vacanță,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turiști, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, organizare de recepții pentru nunți
(spații), oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare estinată 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 2022 08552
(151) 24/11/2022
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BECHEANULUI NR. 21 BIS, AP. 66,
JUD. ILFOV, ORAȘ VOLUNTARI,
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(540)

SELLING DEPOT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(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 de uz cosmetic, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă de
uz cosmetic, 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 v 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,
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, produse de parfumerie, uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman și veterinar și antiperspirante, preparate

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023

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, rimei, 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
curățare, 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
lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți alții
decât cu utilizare în procesele de fabricarre și în
scopuri medicale, lichide degresante, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru înălbire de
uz casnic, prduse 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, substanțe pentru
curățarea mochetelor, substanțe de curățare
pentru uz casnic, produse pentru spălare,
șampon de covoare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru

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
hidrolizatde 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, loțiuni 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



îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
vopselei, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie,
produse pentru curățarea geamurilor (de
lustruire), produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse de spălat legume și
fructe, produse de lustruit pentru chitare,
produse de lustruit metalul, produse decolorante,
produse pentru curățarea litierelor, produse
pentru curățarea și luciul frunzelor plantelor,
produse de curățare pentru vehicule, 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, geluri de baie și duș,
nu de uz medical, 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 (combustibil),
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune (combustibil), 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)
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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
deuz 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 în 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, torte pentru grădină: lumânări
parfumate, 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 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
(mașini), echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit (mașini), echipament
pentru măturare, curățare și spălare (mașini),
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, foarfecă de
descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în
industrie, buldozere, accesorii pentru buldozere,
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,
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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 gazonul, 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, respectiv: cabluri de comandă
pentru mașini, motoare, mecanisme de comandă
pentru mașini, motoare, elemente de comandă
hidraulice pentru mașini, motoare, elemente de
comandă pneumatice pentru mașini, motoare,
roți și șenile pentru mașini, capete de tăiere
pentru mașini de tuns iarba, bobine cu arc
pentru mașini de tuns peluze și grădini,
pompe hidraulice cu servocontrol, duze de
aspirație pentru aspiratoare, duze de pulverizare
atașabile la mașini de spălare cu presiune,
filtre și pungi de praf pentru aspiratoare,
lance de stropit care se atașează la mașini
de spălat cu presiune pentru curățare, perii
pentru aspiratoare, furtunuri pentru aspiratoare,
accesorii pentru aspiratoare pentru diseminarea
parfumurilor și dezinfectanților, 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
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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, acumulatoare
hidraulice (componente ale mașinilor), 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 mașinilor, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări
articulate, motoare hidraulice, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, 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 (mașini), 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,
motoprășitoare (mașini), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, suflante industriale, suflante de aer,
saci pentru aspiratoare, perii pentru aspiratoare,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor, dispozitive de zdrobit de bucătărie,
electrice, compresoare, lagăre (componente
ale mașinilor), 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), roboți pentru
curățenie, 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
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 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 imprimarea și legarea cărților,
mașini și aparate de procesat și preparat
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alimente și băuturi, mașini-unelte, prese
de asamblaj, pistoale de etanșat electrice,
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,
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, acționate manual, ciocane, ciocane
de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acționate
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 pentru mașina de tuns
părul pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
de ras, aparate de tuns părul, nonelectrice,
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
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, râzători
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, clești de scos
cuie, 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), 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,
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
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(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, târnăcop, 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, magneți,
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, cabiuri 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, 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 cdplayere, 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-
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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 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,
genți 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
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, cârduri 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,
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înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, 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, sisteme de asistență șofer pentru
autovehicule, mănuși rezistente la foc, etichete
electronice de siguranță, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebeluși, dispozitive
video de monitorizare a bebelușilor, benzi
adezive de securitate (magnetice), bastoane de
mână pentru siguranță, articole reflectorizante
pentru purtat, pentru prevenirea accidentelor,
aparate pentru salvare maritimă, aparate
pentru siguranța traficului feroviar, 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, 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, măștiantipoluare pentru
protecție respiratorie, mănuși de unică folosință
pentru laborator, 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, plase de protecție împotriva
accidentelor, prelate de protecție, pături
ignifuge, pături de supraviețuire, îmbrăcăminte
de protecție împotriva accidentelor, radiațiilor
și focului, viziere de protecție, veste
de salvare, veste antiglonț, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare electronice, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, digitizoare, decodoare,
convertoare analogice, compresoare de semnal,
codoare optice, dispozitive pentru stocarea
de date, dispozitive multifuncționale care
încorporează funcțiile de copiere și fax
în modul autonom, dispozitive de montare

pentru camere, 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, 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, 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, uscătoare de film, unități pentru
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discuri, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, vizoare optice,
sisteme audio-vizuale, servere video digitale,
sisteme micro dvd, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, playere video digitale, planetarii,
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, camere video activate prin
mișcare, cinematografe de realitate virtuală
(vr), 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 360°, 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
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, cârduri
pentru pc, creion electronic (creioane optice),
filtre pentru ecrane de calculator, monitoare,
joystick-uri pentru calculator, imprimante pentru
calculator, mouse (periferice de calculator),
stilouri electronice, scanere mobile pentru

documente, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, touchpad- uri pentru
calculatoare, terminale pentru poșta electronică,
terminale informatice, 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,
cârduri pentru porturi usb, distribuitoare
de bilete, 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,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,
filtre electrice, convertoare alternativ-continuu,
sisteme și aparate pentru împământare
statică, surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de priză,
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, multimetre, panouri solare.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
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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, echipament pentru
exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebeluși, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebeluși, 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, măști 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, 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, bile de masaj, aparate

de masaj, scaune de masaj, instrumente de
masaj manual, pernuțe de masaj termal, role
de masaj electrice, pistoale electrice de masaj,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj acționate electric, role de spumă pentru
masaj, aparate de masaj pentru gât, aparate de
masaj pentru spate, aparate de masaj pentru
scalp, aparate de masaj de uz personal, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate de masaj
pentru gât și umeri.
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, 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 spălătorii, 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
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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
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 horticultura, sisteme de
aspersoare pentru irigare, 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,
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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,
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 direcționale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de Crăciun/instalații 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 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, 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, friteuze
pentru catering comercial, friteuze industriale,
friteuze electrice, grătare afumătoare, 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),
cuptoareindustriale, 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,
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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 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 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, 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,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
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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 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, 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
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, corpuri de încălzire, 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



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, comutatoare
termosensibile (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, clapete
pentru controlul aerului, capace filetate de
radiatoare, cabluri electrice pentru încălzire,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru cîrcuiarea 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, lămpi
solare.
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
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(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
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 bimetal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije



mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
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,
părți și accesorii pentru vehicule pneumatice și
spațiale, părți și accesorii pentru vehicule de
apă, părți și accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranță
pentru automobile), lanțuri 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, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acționare pentru vehiculele terestre,
motoare de acționare pentru vehiculele terestre,
motoare de acționare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roți de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru
roțile vehiculului, capace pentru butucul roții,
piulițe pentru roțile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletă, șei de
motocicletă, lanțuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coșuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,

angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru șeile motocicletelor, centuri de
siguranță pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
șocuri pentru vehicule, atașe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru mașini, huse pentru
roata de rezervâ/huse pentru anvelope de
rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acționate 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, lanțuri 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
șenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roțile vehiculului, șasiuri pentru
vehicule, roți de vehicul, bare de protecție
pentru vehicule, scări pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manșe
de comandă pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenți de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule, plăcuțe
de frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, discuri de frână pentru vehicule, bări
de protecție 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, defiectoare 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
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piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
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, adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
dispozitive antiorbire pentru vehicule, trepte
pentru automobile, 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 biciclete, spătare pentru scaune de
vehicule, spoliere pentru circulația aerului,
scrumiere pentru vehicule, scaune sport pentru
automobile, recipiente adaptate pentru a fi

utilizate în interioare de 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, panouri de protecție
contra căldurii pentru vehicule, paravane
despărțitoare 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 ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, 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, 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, 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, biciclete, părți
și accesorii pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule pneumatice și spațiale, părți
și accesorii pentru vehicule de apă, părți și
accesorii pentru vehicule terestre, respectiv:
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranță pentru
automobile), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frână pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
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pneumatice, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acționare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roți de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acționare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ștergătoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roțile vehiculului, capace pentru
butucul roții, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletă, șei de
motocicletă, lanțuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coșuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru șeile motocicletelor, centuri de
siguranță pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
șocuri pentru vehicule, atașe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru mașini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervă, spițe pentru anvelope, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acționate 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, lanțuri 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
șenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru rotile vehiculului, șasiuri pentru
vehicule, roți de vehicul, bare de protecție
pentru vehicule, scări pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manșe de comandă pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, parbrize,
cricuri de bicicletă, lanțuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă, roți
de bicicletă, șei de bicicletă, cadre de bicicletă,

sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
saboți de frână pentru vehicule, segmenți de
frână pentru vehicule, plăcuțe de frână pentru
autovehicule, huse pentru volanul vehiculului,
saci de iarnă adaptați pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptați 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, 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
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
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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, 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 și accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese și accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
și accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanțur,
retractable pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă)/lanțuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), cadrane solare, curele
de ceas/ curele pentru ceasurile de mână/
curelușe de ceas, lanțuri de ceas, arcuri de ceas,
sticle de ceas/geamuri de ceas.
15. Accesorii muzicale, respectiv: corzi,
ancii, cheițe (de acordare) și 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, fețe de tobe/fețe pentru tobe,
bețe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal
pentru arcușuri pentru instrumentele muzicale,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, muștiucuri 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,
instrumente muzicale, 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, stative
pentru 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
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
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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, foaie de
instrumente muzicale, guir(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, bete
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, păduri 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, hârtie carbon
(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, cârduri
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 din hârtie, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a 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
(creioane), mânere pentru rulouri de vopsit,
mucava, materiale pentru modelare, 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, meșteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
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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,
comete (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 mâche, 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
pentru papetărie sau de uz casnic, autocolante
pentru bara de protecție a mașinilor, autocolante
(articole de papetărie), benzi elastice pentru
birou, bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi,
benzi gumate (papetărie), capse de birou, 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 informații,
carioci cu vârf de fibră, caricaturi, cârduri
de fidelitate din hârtie, cârduri de cadouri,
cârduri 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 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 dactilografe, 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 (tipărite), 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 (tipărite), 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 (tipărite), fotografii înrămate si
neînrămate, grafice tipărite, ghiduri de studiu
(tipărite).
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi
și alte accesorii, respectiv: portofele și
alte articole destinate transportului șicăratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere și
geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poșete, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe,
sacoșe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj și 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,
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
cârduri 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
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costume, suporturi sub formă de portofele pentru
chei, truse de toaletă (fără conținut), truse de
scule, din piele (goale), 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 mărunțiș, huse
pentru bagaje, huse pentru costume, cămăși
și rochii pentru călătorie, ghiozdane, gentuțe
cosmetice, goale, 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 nemecanice pentru tobe de
înfășurare, nemetalice, 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, cârlige 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 mâner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
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
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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,
rafturi de mobile, 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, obiecte de artă 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 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,
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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 rășină, 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 depozitarii de bunuri, recipiente
nemetaiice 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 dejoacă 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
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

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 15.03.2023



pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, polițe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecție pentru
bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), coșuri pentru bebeluși (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranță, protecții antilovire
pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecție pentru
pat, perne de susținere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), știfturi
metalice cu cap și gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
șine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolțuri, șuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agățat, nemetalice/ cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărțitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranță (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, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, peni 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,
periuțe pentru sprâncene, 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
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
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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,
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, bazine de apă (pentru pești vii),
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, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, capete de
stropitori, duze de furtun pentru stropit, 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 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, fărașe, dispozitive non-electrice
de curățat covoare, 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, peru de praf, perii
pentru haine, ștergătoare de geamuri, raclete
de uz casnic, pompe de desfundat toaleta,

suporturi pentru perii de toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, mănuși de bucătărie,
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, truse de voiaj.
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
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,
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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.
23. Ațe și fire, semitorturi de sticlă, mosoare
cu ață, fire de mătase, fire de vâscoză, fire și
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 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 plastice.
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.

26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole
de cusut și articole decorative din
material textil, respectiv: ace pentru mașina
de cusut, brasarde/banderole de braț
(accesorii de îmbrăcăminte), broșe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), suporturi pentru gulere,
cordoane pentru îmbrăcăminte, croșete/ace de
croșetat, forme pentru cârpit, borduri pentru
îmbrăcăminte, broderie/articole ornamentale
(broderie), închizători pentru îmbrăcăminte,
volănașe 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 genți/închizători cu fermoar
pentru genți, ace și 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,

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.
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catarame pentru încălțăminte, catarame pentru
îmbrăcăminte, ciucuri (pasmanterie), carabine,
broderie, butoni, articole de mercerie, ace de
siguranță, andrele de tricotat, păr fals.
27. Carpete de perete și tavan, nu din material
textil, învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial, tapiserii murale (elemente decorative
pentru pereți fabricate din material netextil),
tapet, covoare, carpete și preșuri.
28. Echipamente pentru parcuri de distracții
și terenuri dejoacă, 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
dejoacă 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 dejoacă, tobogane,
triciclete (articole dejoacă): 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), 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
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, indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (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 undița,
undițe 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
pentru fumători, 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.

───────
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(210) M 2022 08554
(151) 24/11/2022
(732) MONYKDAME SRL, STRADA

MOVILEI, NR. 3, C1, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SALON PRESTIGE
(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 tratamente de înfrumusețare,în special
pentru gene, aplicarea produselor cosmetice
pe față, aplicare de produse cosmetice pe
corp, consultanță cu privire la frumusețe,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
epilat cu ceară, electroliză cosmetică pentru
îndepărtarea părului, electroliză efectuată în
scopuri cosmetice, frizerii pentru bărbați,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
manichiură, ondularea părului, saloane de
coafură, saloane de frumusețe, saloane de
îngrijire a pielii, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, îngrijire cosmetică pentru persoane,
îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă
pentru oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe,
servicii de bărbierie, servicii de coafare a
părului, servicii de coafor de lux, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de coafor pentru
copii, servicii de epilare, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de epilare corporală cu
ceară pentru persoane, servicii de epilare cu
laser, servicii de frizerie, servicii de machiaj,
servicii de machiaj cosmetic, servicii de machiaj
permanent, servicii de machiaj profesional,
servicii de manichiură la domiciliu, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
micropigmentare, servicii de ondulare a părului,
servicii de pedichiură, servicii de permanent
pentru păr, servicii de permanent pentru întors
genele, servicii de împletire a părului, servicii de
îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de îndreptat părul, servicii de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a unghiilor,
servicii de tatuare a sprâncenelor, 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 tratare a celulitei, servicii de vopsire
a genelor, servicii de vopsire a sprâncenelor,
servicii de vopsit de șuvițe de păr, servicii
de vopsit gene, servicii de vopsit sprâncenele,
servicii pentru extensii de gene, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii pentru îngrijirea părului,
servicii pentru vopsirea părului, servicii pentru
îngrijirea picioarelor, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii personale de epilare, servicii prestate
de saloane de manichiură, spălarea părului
cu șampon, tratament cosmetic, tratament
pentru păr, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru păr, tratamente
cosmetice pentru ten.

───────

(210) M 2022 08559
(151) 24/11/2022
(732) RAZVAN-MIHAI PETRESCU,

BD. DACIA NR. 46, ET. 4, AP.
10, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
ALEXANDRA-IOANA PETRESCU,
CALEA RAHOVEI NR. 352,
BL. 20A, SC. 1, ET. 10, AP.
50, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

cărări cu suflet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.07.23; 06.01.02

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

9. Continut media, continut inregistrat,
continut inregistrat si descarcabil,
fotografii digitale descarcabile, podcasturi,
podcasturi descarcabile, fisiere media/
multimedia descarcabile, inregistrari video, filme
descarcabile, fisiere cu imagini descarcabile,
fisiere digitale, harti descarcabile, postere
descarcabile, carti postale descarcabile,
publicatii/publicatii electronice/carti electronice
descarcabile, emoticoane descarcabile, buletine
informative descarcabile, aplicatii mobile
descărcabile, aplicatii software pentru telefoane
mobile sau alte dispozitive mobile, aplicatii
descarcabile destinate utilizarii cu dispozitive
mobile descărcabile, aplicatii mobile educative
descărcabile, aplicatii software care permit
transmisia de fotografii catre telefoane mobile
descărcabile, software de aplicatii de calculator
pentru transmisia (continua) de continut
media audiovizual pe internet, software,
aplicatii software pentru calculator, descarcabile,
platforme software de calculator, inregistrate
sau descarcabile, aplicatii software pentru
web descărcabile, rame foto digitale, agende
electronice, filme, expuse, terminale interactive
cu ecran tactil, suporturi de date stocate sau
descarcabile, suporturi de stocare digitale sau
analog, suporturi media educative descarcabile,
suporturi magnetice de date, suporturi optice
de date, discuri optice, compact-discuri audio-
video, compact-discuri (memorie pt citire),
suporturi de inregistrare audio si/sau video,
benzi de inregistrare audio, unitati flash usb,
casete video, seturi de date, inregistrate sau
descarcabile, lampi de semnalizare, fluiere de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare, ochelari, ceasuri, inele inteligente,
casti, alte dispozitive similare inteligente, incluse
in clasa 9, bratari, carduri, cartele de identificare,
echipamente, dispozitive, instrumente pentru
protectie si siguranta, insigne magnetice,
trepiede pentru aparatele de fotografiat, semnale
luminoase de avertizare sau de siguranta,
dispozitive de afisare montate pe cap.
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, fotografii imprimate/tiparite, imagini
sub forma de fotografii imprimate, portrete
sub forma de fotografii imprimate, suporturi

pentru fotografii, folii din plastic adezive
pentru fotografii/montarea imaginilor, albume de
fotografii, fotografii semnate, fotografii inramate/
neinramate, pagini de albume de fotografii, rame
pentru fotografii, albume, carti, ghiduri, magazine
de calatorie, rechizite şi articole de birou, mape/
dosare din hartie/plastic, cărţi poştale, postere,
orare, felicitari, stegulete, fanioane, harti, carduri/
cartele, invitatii, bannere, schite/planuri incluse
in clasa 16, insigne, embleme, ecusoane,
etichete din hartie sau carton, alte produse
similare incluse in clasa 16, huse, coperti,
suporturi, clipsuri si altele similare, din hartie
sau carton, protectii de birou/masa, sertare, etc,
din hartie, sacoşe, huse, genţi, pungi, plicuri,
cutii pentru ambalat, suporturi, invelitori din
hârtie sau carton, hartie, in general orice fel
de ambalaje din hârtie sau carton, recipiente
din hartie sau carton, port-bilete, washi, benzi
autoadezive, abtibilduri, produse de imprimerie,
în special carti, ziare, reviste, periodice,
cataloage, buletine informative, brosuri, caiete,
manuale, ghiduri, calendare, agende, carnete
de notite, albume, almanahuri, atlase, publicatii,
materiale tiparite, reproduceri, reprezentari,
tiparituri grafice, ilustratii, gravuri fotografice,
imprimeuri pe panze, imprimari giclee, hartii de
transfer, imagini autoadezive, indicatoare pentru
harti, neelectronice.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de publicitate, de marketing furnizate prin
intermediul blogurilor, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, inchirierea spatiului
publicitar in mediile de comunicare, inchirierea
spatiului publicitar pe un site web, furnizarea de
informatii comerciale prin intermediul unui site
web, postarea de afise publicitare, abonament
la un pachet media de informatii, realizarea
abonamentelor la carti, reviste, ghiduri, publicatii
periodice, servicii de publicitate si de marketing
furnizate prin mijloacele de media sociala,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in scopuri
de comercializare, promovarea produselor/
serviciilor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri, dezvoltare/creare
de continut publicitar pentru terti, promovarea
vanzarilor pentru terti, publicitate on-line, servicii
de vanzare cu amanuntul de continut inregistrat,
pregatirea si publicarea de materiale si texte
publicitare, administrare comerciala privind
licentierea bunurilor si serviciilor apartinand
tertilor, oferirea de informatii comerciale si
consiliere pentru consumatori in alegerea
bunurilor si serviciilor, furnizarea de recomandari
pentru produse de consum.
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38. Servicii de telecomunicatii, comunicare prin
bloguri online (si in special bloguri de calatorie/
turism/drumetie), servicii de podcasting,
transmisie de podcasturi, transmitere de mesaje,
date si continut prin internet si alte retele de
comunicatii, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
jocuri, continut creat de utilizatori, continut
audio si de informatii, furnizarea accesului la
continut multimedia online, furnizarea accesului
de telecomunicatii la continut video si audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere (video on demand), furnizare de spatii
de chat/forumuri online pentru transmiterea
de mesaje, comentarii si continut multimedia
intre utilizatori, servicii media mobile de tipul
transmisiei electronice de continut media de
divertisment, servicii de telecomunicatii prestate
pe platforme si portaluri pe internet si pe alte
suporturi media, transmisie continua de material
audio, video, audio-video, date prin internet/
printr-o retea globala de calculatoare, servicii de
incarcare de fotografii (photo uploading), servicii
de difuzare pe pagini web, radiodifuziune de
continut audiovizual si multimedia pe internet.
41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale,
servicii de redactare pentru bloguri, in
special de calatorie/turism/drumetie, reportaje
de calatorie, reportaje fotografice, fotografie,
publicarea de fotografii, fotografii aeriene,
fotografii de peisaj, fotografii de tip portret,
servicii de imagini video, fotografice cu
ajutorul dronelor, publicarea de texte on-
line, productia de materiale audio-video, filme,
multimedia, altele decat cele cu scop publicitar,
publicare de materiale editoriale/continut pe
site-uri accesibile printr-o retea globala de
calculatoare, furnizare de continut audio
online nedescarcabil, furnizare de materiale
video, audio-video online, nedescarcabile,
furnizare de filme, nedescarcabile, cu ajutorul
serviciilor video-on-demand, creare (redactare)
de continut educational, de divertisment pentru
podcasturi, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, crearea (redactarea)
si/sau productia de pocasturi, scriere si
publicare de texte si/sau imagini, inclusiv in
format electronic, altele decat cele in scopuri
publicitare, editare, redactare, publicare de
texte educative, publicare de carti, texte,
jurnale, ghiduri, materiale tiparite, cu exceptia
textelor publicitare, inclusiv in format electronic,
inclusiv online, furnizarea de publicatii/publicatii
electronice, carti, jurnale (inclusiv jurnale de
calatorie), reviste, periodice, ghiduri, magazine
si altele similare, online, furnizarea de informatii

online, furnizarea de informatii, recenzii cu
privire la activitatile recreationale, in domeniul
divertismentului, educatiei, culturale, publicare
de texte si/sau imagini sub forma de cd-
rom-uri, dvd-uri, expozitii de fotografie/arta,
expozitii de arta care folosesc realitatea virtuala,
expozitii cu scop educational sau cultural, servicii
de biblioteca on-line, si anume furnizare de
servicii de biblioteca electronica referitoare la
ziare, reviste, fotografii si imagini printr-o retea
online de calculatoare, servicii recreative legate
de drumetii, camping, trekking, instruire in
fotografie, cursuri in cadrul taberelor educative
referitoare la drumetii montane, antrenare
(instruire), instruire practica, organizarea si
sustinerea de cursuri, ateliere si alte forme de
educatie, in persoana sau on-line.

───────

(210) M 2022 08560
(151) 24/11/2022
(732) PURE STORE SRL, PIATA PRESEI

LIBERE NR. 1, CASA PRESEI,
CORP A3, ET. 1, SECTOR 1 ,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PURE STORE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 08562
(151) 24/11/2022
(732) YBE RAD STOMA SRL, STR.

DACIA NR. 10, BL. 10, ET. 3,
AP. 53, JUD. GORJ, TARGU JIU,
210232, GORJ, ROMANIA

(540)

YRS Radiology
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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10. Mese pentru radiologie, ecrane radiologice
de uz medical, aparate radiologice de uz
medical, aparate de investigații medicale
radiologice, casete pentru filme radiologice
pentru uz chirurgical, rame pentru filme
radiologice pentru uz chirurgical, casete pentru
filme radiologice pentru uz stomatologic, rame
pentru filme radiologice pentru uz medical,
rame pentru filme radiologice pentru uz folosite
în stomatologie, mobilier special pentru uz
stomatologic, camere video stomatologice intra-
orale, viziere de protecție pentru uz stomatologic,
linguri de amprente (de uz stomatologic), rame
pentru radiografii pentru uz stomatologic, mănuși
din latex de uz stomatologic, aparate cu
raze x pentru imagistică dentară, colimatoare
pentru aparate de radiografii dentare, aparate
pentru vizualizarea imaginilor dentare, onlay-
uri (restaurări dentare indirecte), dispozitive
pentru duplicarea radiografiilor dentare, aparate
dentare cu raze x, agățătoare pentru
radiografii dentare, separatoare dentare pentru
radiografiimăști nazale (de protecție) pentru
uz stomatologic, măști faciale de protecție
pentru uz stomatologic, oglinzi de mână
folosite la examinarea stomatologică, bonete de
protecție pentru păr, pentru medici stomatologi,
aparate pentru aplicarea razelor laser, de
uz stomatologic, aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, pentru uz stomatologic, măști de
protecție pentru gură de uz stomatologic, aparate
cu raze x pentru uz stomatologic și medical,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, casete pentru filme
radiologice pentru uz medical, materiale textile
de protecție radiologică utilizate în tratamente
terapeutice, aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare.
44. Servicii medicale, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, servicii de stomatologie,
servicii de stomatologie estetică, servicii
de stomatologie veterinară, consultații
stomatologice, asistență stomatologică, servicii
stomatologice, servicii stomatologice mobile,
consiliere în domeniul stomatologiei, închiriere
de instrumente stomatologice, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de stomatologie, servicii
de stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de asistență medicală şi
stomatologică, cu activități specifice, respectiv:
stomatologie, tehnică dentară, radiografii
dentare, consultații stomatologice, asistență

stomatologică, servicii stomatologice mobile,
închiriere de instrumente stomatologice,servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii ale clinicilor medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, controale medicale, consultații
medicale, îngrijire medicală, asistență medicală,
servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de tratament medical,
furnizarede tratament medical, servicii oferite de
clinici medicale, stomatologie estetică.

───────

(210) M 2022 08563
(151) 24/11/2022
(732) CENTRUL ITPRENORI SRL, STR.

MURES NR. 1A, CAMERA 6B,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ITprenori Soluții
eficiente de învățare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
42. Servicii IT.

───────
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(210) M 2022 08565
(151) 25/11/2022
(732) MOGADORMED, STR.

ADAMACLISI NR.1C, PARTER,
JUD. CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

BYE BYE OCHELARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente pentru optică
(compensarea vederii)/ aparate și instrumente
cocepute pentru a fi utilizate cu un ecran
independent de afișare sau cu un monitor,
filtre optice, ochelari (optică), lentile corectoare
(optică), produse de optică, periscoape din
fibră optică, lentile optice pentru cătări,
instrumente optice de măsurare, echipamente
de laborator optice, ortoproiectoare analitice
(inginerie optică), aparate şi instrumente optice,
ochelari de vedere (articole optice), instrumente
optice care conţin oculare, lentile optice pentru
ochelarii de soare, ochelari de soare, sticlă
optică, lentile pentru ochelari, rame de ochelari
fără braţe, tocuri pentru ochelari fără braţe,
lentile oftalmologice, lentile optice, ochelari
corectori, lentile de contact, cutii pentru lentile de
contact.
10. Aparate şi instrumente medicale, aparate
pentru analize oftalmologice, dispozitive de
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
aparate pentru diagnosticare de uz oftalmologie,
echipament pentru diagnosticare, examinare
şi monitorizare, echipament chirurgical şi de
tratare a rănilor, instrumente pentru examinare
folosite în optică medicală, îmbrăcăminte
medicală, instrumente oftalmice, instrumente
oftalmologice, oftalmometre, oftalmoscoape,
organe artificiale şi implanturi, pipete pentru
picături oftalmice, protetica şi implanturi
artificiale, aparate optice folosite la examinarea
medicală
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, consultanță
profesională cu privire la achiziționarea

(cumpărarea) pentru dotarea sau extinderea
dotării unităților de optică medicală, designul
și formatul de magazin, selectarea mobilierului
și dotărilor generale necesare, alegerea
modalităților de merchandising și advertising
adecvate zonei în care funcționează unitatea de
optică medicală, consultanță pentru publicitate și
informații comerciale, livrate în mediul fizic sau
în mediul online, servicii de comerț, servicii de
agenții de import-export, servicii de comerț cu
amănuntul și servicii de comerț online privind
produsele optice destinate îngrijirii vederii,
publicitate/ promovare, furnizarea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori (prin
media tradițională și/sau în mediul online) în
alegerea bunurilor și serviciilor asociate îngrijirii
vederii, demonstrații cu produse, servicii de
comparare a prețurilor, prezentarea produselor
în toate mediile de comunicare în scopul
comercializării, organizarea de expoziții și târguri
în scopuri comercjale sau publicitare, servicii
de publicitate și de promovare a vânzărilor,
organizarea de campanii de promovare,
publicitate pentru magazine și rețele de
magazine, proiectarea de materiale publicitare,
publicarea de texte publicitate, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor de
optică medicală
37. Instalarea, întreținerea și repararea
echipamentelor, aparatelor și instrumentelor din
cabinetele de optometrie și/sau oftalmologie,
atelierele de optică medicală sau magazinelor de
optică medicală
41. Instruirea comercială și tehnică a
personalului unităților de optică medicală.
44. Servicii de oftalmologie, furnizarea de
teste de vedere, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, servicii prestate de
opticieni, montarea de lentile optice, servicii de
testare a vederii (opticieni), servicii medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
medicale și de sănătate, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii consultative privind aparate și
instrumente medicale (screening), servicii de
informare cu privire la lentile de contact, servicii
de optometrie, servicii de control al vederii,
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efectuarea examenelor medicale, servicii de
imagistică optică pentru diagnosticare medicală.

───────

(210) M 2022 08566
(151) 25/11/2022
(732) CRISTINA-ANGELA TOHĂNEAN,

BLD. IULIU MANIU NR. 156 A,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRIETENII EMOTIILOR

(531) Clasificare Viena:
08.01.24; 21.01.17; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roz, mov, portocaliu,
negru

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

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

───────

(210) M 2022 08567
(151) 25/11/2022
(732) EMANUEL VAMANU, ALEEA

VALEA CALUGAREASCA NR.
3, BL. A10, SC. D, ET. 2, AP.
53, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Sonata

(531) Clasificare Viena:
05.07.05; 02.01.09; 02.01.04; 24.17.13;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
33. Vin de fructe, vinuri dulci, vin slab alcoolizat,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri
neacidulate, vinuri îmbogățite, extracte din
fructe.

───────
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(210) M 2022 08568
(151) 25/11/2022
(732) NOIR CONCEPT IMOBILIARE

SRL, STR. BOGDAN PETRICEICU
HAȘDEU, NR. 112A, BL. L6, SC. B,
ET. 4, AP. 37, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

NOIR CONCEPT
IMOBILIARE SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

42. Inginerie, inginerie tehnică, servicii de
inginerie, servicii de inginerie electrică,
proiectare în domeniul ingineriei, servicii de
arhitectură și inginerie, proiectare și consultanță
în inginerie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, servicii de inginerie de infrastructură
civilă, servicii de management al proiectelor
de inginerie, servicii de consultanță tehnică,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
servicii de consultanță tehnică privind ingineria
structurală

───────

(210) M 2022 08569
(151) 25/11/2022
(732) GRAND PROPERTIES SRL,

STR. TOAMNEI NR.33, PARTER,
CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GRAND PROPERTIES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
afaceri imobiliare, management imobiliar,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, servicii ale birourilor de
cazare (apartamente), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare.

───────

(210) M 2022 08571
(151) 25/11/2022
(732) DANNY COM ALS SRL, ŞOS.

DOBROEŞTI-FUNDENI NR. 42A,
JUD. ILFOV, DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

7OPEN
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 17.01.07;
27.07.01; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de publicitate și marketing,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul și/sau cu ridicata, servicii ce implică
publicitatea, promovarea și promoții de vânzare
pentru companii, servicii de reclamă și promoții
de vânzare, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor alimentare, băuturilor,
produselor cosmetice, produselor de igienă,
preparatelor pentru curățenie, produselor de uz
casnic (exceptând transportul lor), permițând
clienților să vadă și să achiziționeze în mod
convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2022 08573
(151) 25/11/2022
(732) GROSU MEDIA PRODUCTION

S.R.L., ŞOS. PIPERA NR. 61,
BLOC 2, SCARA 2, ETAJ 11
DUPLEX, AP. 201, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL ADMINISTRATIV A2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DIZAIN șou CU
VICTOR GROSU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații
despre design și arhitectură, programe de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, aplicații
software descărcabile pentru transmiterea
de informații despre design și arhitectură,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la o emisiune de televiziune sau de
radio, software și aplicații software destinate
distribuției de materiale video digitale, fișiere
descărcabile audio și video și conținut
multimedia referitor la arhitectură și design,
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platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, publicații electronice
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
benzi desenate descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, înregistrări video
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni radio, suporturi de date
stocate sau descărcabile, suporturi de stocare
digitale sau analog, seturi de date, înregistrate
sau descărcabile.
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate, publicitate prin televiziune, publicitate
radio, producție și distribuție de reclame la
radio,la televiziune și online, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar
în cadrul ziarelor, revistelor, emisiunilor tv,
emisiunilor de radio, rețelelor sociale, ori pe
site-uri web, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe și
anunțuri publicitare, pregătire și plasare online
de anunțuri publicitare pentru terți, publicare
de materiale publicitare online, publicitate
exterioară, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, producţia de clipuri publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), dezvoltarea de concepte publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshopping, marketing, studii de marketing,

cercetare de marketing, servicii de relaţii media,
servicii de revista presei, sondaje de opinie,
relaţii publice, organizarea de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea
online de evenimente în scop publicitar
sau comercial, organizarea de campanii de
promovare, organizarea de expoziții în scop
publicitar sau comercial, organizarea de târguri
în scop publicitar sau comercial, prezentări de
modă în scopuri comerciale sau publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
produselor și serviciilor prin intermediul
influencerilor, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producţia de programe de
radio, producția de programe de televiziune,
producţia de emisiuni de radio, producția de
emisiuni de televiziune, furnizare de educație
și divertisment online sub formă de show-uri,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de conținut video online nedescărcabil,
furnizare de conținut video și audio online
nedescărcabil prin intermediul rețelelor sociale,
servicii de divertisment și educație furnizate prin
transmisii online continue, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizarea de tutoriale online, furnizare de cursuri
de instruire online, organizare de cursuri de
formare online cu privire la design interior
și exterior și arhitectură, servicii educative
online prin baze de date informatice, internet
sau extranet, transfer de know-how (instruire),
organizarea de cursuri, instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
educație și instruire cu privire la designul interior
și/sau exterior, formare în domeniul designului
(instruire), creare (redactare) de conținut
educațional și de divertisment pentru podcasturi,
servicii de scriere și filmare pentru bloguri
și vloguri, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul posturilor de radio, organizarea
de concursuri educative sau de divertisment,
producția de emisiuni-concurs, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, producția și prezentarea de programe
multimedia cu informații legate de arhitectură,
design, modă, horeca, distribuite pe mai multe
platforme prin forme multiple ale suporturilor
media de transmisie, producția de programe de
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televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de conținut audio și video
online nedescărcabil, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, creare (redactare)
de podcasturi, furnizarea de informații despre
divertisment, educație, activități sportive și
culturale, furnizarea de show-uri de divertisment
și educație, nedescărcabile, prin servicii de
transmitere video la cerere (video-on demand),
scriere de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, microfilmare,
filmare, prezentarea prestaţiilor live, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de planificare arhitecturală
şi urbană, servicii de design arhitectural,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de consultanță în materie
de design interior, design de arte grafice,
proiectarea ambalajelor, design de costume,
design de decoruri pentru spectacole, servicii de
design de logo-uri, design de site-uri web, design

de mobilier, servicii de design de materiale textile
pentru mobilier, design de ambalaje, consultanță
privind designul ambalajelor, servicii de design
pentru restaurante, cluburi și hoteluri, servicii de
design privind vitrinele magazinelor, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, crearea
și menținerea site-urilor web, platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(saas).

───────

(210) M 2022 08574
(151) 25/11/2022
(732) S.C. GRAIUL MARAMURESULUI

S.R.L., PTA. REVOLUTIEI, BL.2,
AP.4, JUD. MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Cotidian Independent
GRAIUL Maramureşului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de revista presei, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de abonamente la publicații
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online, pentru terți, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, în scop publicitar sau
comercial, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de publicitate și
marketing online, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
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, servicii de furnizare
de informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
realizare de sondaje online de cercetare în
domeniul administrării afacerilor, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru tonuri de apel
descărcabile, 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 online referitoare la articole de
voiaj, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile
și preînregistrate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, promovarea
desenelor altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, abonamente
la ziare, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terți), publicitate în reviste, broșuri
și ziare, organizare de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, furnizare
de servicii publicitare computerizate, furnizare de
spații publicitare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
de spațiu publicitar într-o rețea informatică
globală, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri

de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet
pentru anunțuri de angajare, închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar în proprietăți feroviare, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
de standuri de vânzare, publicitate pentru
ascensoare, punere la dispoziție și închiriere
de spații publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
închiriere de timp publicitar în cinematografe,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, asistență
în domeniul promovării firmelor, asistență în
marketing, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță profesională în
marketing, consultanță în marketing comercial,
consultanță în materie de marketing direct,
consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în domeniul demografic în scopuri
de marketing, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță referitoare la
servicii de publicitate și promovare, furnizare
de servicii de consiliere în marketing pentru
producători, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de consultanță în domeniul segmentărilor
de piață, servicii de consultanță în domeniul
marketingului pe internet, servicii de consultanță
în domeniul elaborării de concepte publicitare,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, servicii de consiliere
privind marketingul, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, abonament la un
pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, administrarea
vânzărilor, analiză de preț, consiliere cu privire la
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produse de consum, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizare
de servicii online de licitație, licitaţii în domeniul
imobiliar, licitații prin telefon și prin televiziune,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
organizare de licitații pe internet, oferte pentru
licitații online în numele terților, organizare și
coordonare de licitații pe internet, servicii de
vânzare prin licitație a vehiculelor, servicii de
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare, servicii
de vânzare la licitație asigurate prin intermediul
rețelelor de telecomunicații, servicii de vânzări
prin licitații disponibile pe internet, servicii de
vânzări prin licitații în sectorul agricol.

───────

(210) M 2022 08575
(151) 25/11/2022
(732) URBAN CHARCUTERIE S.R.L.,

STR. PARCULUI NR. 12, JUD.
SALAJ, JIBOU, ORAȘ JIBOU,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

JOCURILE MINTII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.08

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

16. Papetărie, caiete, cărți, stickere, agende,
calendare.
38. Transmisie de podcasturi, transmisii de
podcasturi, transmisii de emisiuni, transmisii
radio.
41. Activități educative, servicii recreative

───────

(210) M 2022 08577
(151) 25/11/2022
(732) ILIOARA RADU, STR. NAE

LEONARD, NR 16, BL C 14, AP 38,
JUDET GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

DODORONI
(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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
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
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 agenție de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
studii de marketing, servicii de relaţii media,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicarea
de texte publicitare, închirierea de material



publicitar, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare, servicii
de telemarketing, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, consultanță
profesională în afaceri, consultanţă privind
promovarea comercială, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul relaţiilor
publice, consultanţă cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicităţii, echipamente
și mașini de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie si recipiente, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu pahare, vase de băut si articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata in legătura cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cerneluri,
preparate pentru curăţare şi odorizante, uleiuri
esenţiale şi extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu lumânări şi fitiluri pentru
iluminat, preparate şi articole dentare şi produse
medicinale pentru îngrijirea dinţilor, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare, produse şi articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu materiale de construcţii
şi elemente din metal, containere, articole de
transport şi ambalare din metal, uşi, porţi,
ferestre şi jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui şi obiecte de artă din
metale comune, structuri şi construcţii metalice
transportabile, maşini şi aparate agricole, de
grădinărit şi silvice, maşini şi maşini-unelte
pentru tratarea materialelor şi pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu produse de imprimerie, afişe,
ghiduri, ziare, cărti, reviste, manuale, pungi din
hârtie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, publicaţii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă şi frumuseţe pentru oameni şi animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuţite
de bucătărie şi instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente şi cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare
hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,

protecţie şi de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informaţiei, audio-vizuale, multimedia
şi fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare şi control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu aparate şi instrumente medicale şi veterinare,
echipament pentru exerciţii fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire şi suzete, mobilier
medical şi paturi, echipament pentru deplasarea
pacienţilor, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat şi reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire şi uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere şi încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor şi băuturilor, echipament
pentru răcire şi îngheţare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare şi purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial şi casnic,
instalaţii de uscare, instalaţii sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu vehicule şi mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii şi
cutii pentru ceasuri, inele şi lanţuri de chei
şi brelocuri pentru acestea, pietre preţioase,
perle şi metale preţioase şi imitaţii ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie şi accesorii educative, hârtie şi
carton, adezivi, obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice,
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale şi articole izolante şi opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu umbrele şi parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii, genţi, articole de
şelărie, bice şi articole vestimentare pentru
animale, piele şi imitaţie de piele, blănuri şi
piei şi produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu adăposturi şi paturi pentru animale, ustensile
cosmetice şi de toaletă şi articole de baie,
perii şi alte articole pentru curăţare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte şi încălţăminte, veselă, articole
de bucătărie şi recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
şi obiecte de artă (din materiale ca porţelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
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nespecificată), fibre textile brute şi înlocuitori,
materiale pentru umplere şi capitonare, curele
şi benzi, frânghii şi sfori, marchize, prelate,
corturi şi acoperitoare neadaptate, sacoşe şi
saci, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu plase, vele, aţe şi fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile şi înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut şi articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare şi protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe,
flori şi legume artificiale, brelocuri, decoraţiuni
de perete şi tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă şi articole pentru petrecere, articole şi
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracţii şi terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere şi pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase), ouă şi produse
din ouă, peşte, fructe de mare şi moluşte,
produse lactate şi înlocuitori, uleiuri şi grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi,
sare, mirodenii, arome şi condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu seminţe procesate, amidon, preparate coapte
şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi prâjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată şi gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun şi produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale şi ţigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu materiale înregistrate, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri si servicii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 08583
(151) 25/11/2022
(732) NET STORE SRL, STR.

MEMORANDUMULUI, NR. 2, AP.
2, JUDET CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DD DADEN

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

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

9. Piese, componente și accesorii pentru
aparate de comunicații, stații de andocare
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, incarcatoare,
suporturi, încărcătoare portabile, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, port telefon mobil,
suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, dispozitive ”mâini libere” (hands-
free) pentru telefoane mobile, cabluri telefonice,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
de extensie pentru telefon, cabluri de
conectare pentru telefon, adaptoare de gen
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(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
adaptoare pentru telefoane, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
stilouri capacitive pentru dispozitive cu ecran
tactil, stilouri cu vârf conductiv pentru dispozitive
cu ecran tactil, ecrane tactile, acumulatori
secundari cu litiu, baterii cu litiu, baterii pentru
telefoane, baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, conectoare pentru telefoane
mobile pentru vehicule, conectoare pentru
telefoane, piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, protecţii de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecţie cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, curele pentru telefonul
mobil, etuiuri pentru telefoane mobile, huse
telefoane, huse pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane mobile, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, huse de tip
flip pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, carcase de baterii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de magazin care comercializează
cu amănuntul online produse în legătură
cu telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, regruparea în avantajul terţilor
de diverse produse, și anume telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu sau alte site-uri ale terților ori platforme
specializate (cu excepția transportului), astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod, servicii oferite de lanţuri de magazine şi
magazine online specializate, furnizare pe piaţa
on-line de produse şi servicii pentru cumpărători
şi vânzători, distribuire de eșantioane, furnizarea
de informaţii, sfaturi comerciale şi servicii
de asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori în legătură cu aceste produse
și anume telefoane, telefoane inteligente,
accesorii pentru telefoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale
pentru produse respectiv, telefoane, telefoane
inteligente, accesorii pentru telefoane, servicii
de marketing de produse și servicii pentru alte
persoane in legătură cu produse în legătură

cu telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, servicii de intermediere în
afaceri privind comertul de produse respectiv
cu telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, gestiune administrativa a
cumparaturilor de produse în legătură cu
telefoane, telefoane inteligente, accesorii pentru
telefoane, gestiunea afacerilor comerciale în
legătură cu produse ,telefoane, telefoane
inteligente, accesorii pentru telefoane, servicii
de achiziţie, vânzare de produse în legătură
cu telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, servicii de
intermediere comercială, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de produse în
legătură cu telefoane, telefoane inteligente,
accesorii pentru telefoane pentru terți, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet în legătură cu produse referitoroare
la telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, furnizarea de recomandări
consumatorilor, în scopuri comerciale, de
produse în legătură cu telefoane, telefoane
inteligente, accesorii pentru telefoane, furnizarea
de asistență pentru produse produse în legătură
cu telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, consiliere comercială cu
privire la produse în legătură cu telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
prezentări de produse în legătură cu telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
cu scop comercial, furnizare de recomandări
pentru produse de larg consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, servicii de publicitate
pentru produse în legătură cu telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet in legătură cu produse
în legătură cu telefoane, telefoane inteligente,
accesorii pentru telefoane (publicitate), servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse
în legătură cu telefoane, telefoane inteligente,
accesorii pentru telefoane, prezentare de
produse în scop publicitar, prezentare de
produse în scopuri promoționale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
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publicitare), prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare) in
legătură cu produse referitoare la telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul in
legătură cu produse referritoare la telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea pentru terți de produse în legătură
cu telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți
in legătură cu produse referirtoare la telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
consultanță privind achizițiile comerciale, servicii
de consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea de spațiu pe
pagini web pentru promovare de produse și
servicii in legătură cu produse în legătură cu
telefoane, telefoane inteligente, accesorii pentru
telefoane, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet
în legătură produse referitoare la telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți în legătură cu produse referitoare la
telefoane, telefoane inteligente, accesorii pentru
telefoane, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor în legătură cu produse referitoare
la telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, servicii de comunicare cu
ajutorul bloggerilor, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vadă și să compare comod
serviciile oferite de respectivii comercianți în
legătură cu produse referitoare la telefoane,
telefoane inteligente, accesorii pentru telefoane,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți.
37. Servicii de reparatii telefoane, telefoane
inteligente, instalarea, întreținerea, mentenanța
și repararea de echipamente informatice, de

aparate de comunicații fără fir, telefoane
mobile, instalații de telefonie, reparații de
telefoane, reparații de telefoane celulare,
dezinfectare de aparate telefonice, reparații
de aparate telefonice, instalarea și repararea
telefoanelor, reparare și întreținere de telefoane
inteligente, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de telefonie, furnizare de
informații privind dezinfectarea receptoarelor de
telefon, reparații sau întreținere de aparate
telefonice, servicii de încărcare de baterii la
telefoane mobile, instalare de componente în
telefoane inteligente, telefoane, recondiționare
de telefoane inteligente, telefoane, servicii
de diagnostic de întreținere pentru telefoane
inteligente, telefoane, instrucţiuni, informaţii şi
consultanţă privind serviciile menţionate anterior.
42. Inginerie de software informatic, lucrări
de inginerie pentru diagnosticarea legate de
defectarea aparatelor de comunicații fără fir,
telefoanelor mobile, telefoanelor inteligente,
servicii de diagnostic computerizat, servicii de
diagnostic computerizat la produse referitoare
la telefoane, telefoane inteligente, accesorii
pentru telefoane, detectare a defecțiunilor
tehnice sub formă de diagnoză a problemelor
la produse referitoare la telefoane, telefoane
inteligente, accesorii pentru telefoane, transfer
de informații prin telefon, transfer de date prin
telefon, servicii de transfer de date, servicii
de consultanță privind planificarea tehnică
legate de defectiunile tehnice la aparatele
de comunicații fără fir, telefoanele mobile,
telefoanele inteligente, consultanță și consiliere
în domeniul tehnic referitor la reparațiile
echipamentelor, aparatelor de comunicații fără
fir, telefoanelor mobile, telefoanelor inteligente,
consultanță în domeniul tehnic, furnizare de
informaţii în legătură cu tehnologia aparatelor
de comunicații fără fir, telefoanelor mobile,
telefoanelor inteligente prin intermediul unui
site, servicii de protecţie împotriva viruşilor
informatici, recuperare de date informatice,
servicii de recuperare de date, recuperare de
date din telefoane inteligente, telefoane mobile,
decodare date, stocarea de date, deblocare
de telefoane mobile, deblocarea dispozitivelor
de comunicații fără fir, a telefoanelor mobile,
telefoanelor inteligente.

───────
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(210) M 2022 08585
(151) 25/11/2022
(732) SC ATLAS TOUR SRL, STR. MIHAI

VITEAZU, NR. 1401A, JUD. CLUJ,
COM. MIHAI VITEAZU, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

ATL Logistics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.15; 26.11.01

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

39. Servicii de transport de bunuri, inspecţia
vehiculelor sau a bunurilor în vederea
transportului, servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, logistica transporturilor.

───────

STR. ION MOŞ ROATĂ, NR. 42,
JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

DOROBANȚUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 26.04.07; 26.11.12

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

32. Bere și bere fără alcool, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2022 08696
(151) 29/11/2022
(732) LOOP PRODUCTIONS SRL,

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

(540)

CHIU-BRERO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, servicii de divertisment,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
activităţi culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de concursuri,

(210) M 2022 08589
(151) 25/11/2022
(732) ANDREI-RĂZVAN GAROSEANU,

organizare de spectacole, productie de
spectacole, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, producție
de materiale video, servicii de producție
video, producție de înregistrări video, producție
de înregistrări audio, producție de videouri
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
producție de înregistrări muzicale, publicare
de texte muzicale, organizarea concursurilor
de divertisment, servicii de divertisment pentru
copii.

───────
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