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  1. Lista cererilor de marcă admise la înregistrare
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din Legea nr. 84/1998, republicată .................  11



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 2020 05273 28/07/2020 CĂTĂLIN BADEA COLIN

2 M 2020 05513
06/08/2020 RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL
SUNTEM CU TOȚII DIFERIȚI.
DIN FERICIRE.

3 M 2020 06794
25/09/2020 ASOCIAŢIA BREASLA

CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI
BREASLA CARCIUMARILOR

4 M 2020 08241 13/11/2020 TECVIVO S.R.L.
5 M 2020 08392 19/11/2020 CHEMARK ROM S.R.L. CONFERINȚA

FITOFARMACIȘTILOR DIN
ROMÂNIA

6 M 2021 00811 03/02/2021 ASOCIAȚIA AGRICULTORILOR
MAGHIARI DIN ROMÂNIA-
ORGANIZAȚIA MUREȘ

MAROSI TERMEK PRODUS
MUREȘAN MUREȘ PRODUCT

7 M 2021 00855
25/02/2021 IRINA VLĂDUCĂ -

MARGHILOMAN
Alexandru Marghiloman

8 M 2021 02472
25/03/2021 SFINX CAMPER &

CONVERSION SRL
SFINX CAMPER &
CONVERSION

9 M 2021 03302 22/04/2021 SATUL INTELIGENT SRL Smart Village
10 M 2021 03321 22/04/2021 SADAGRO INTERPROD SRL SADAGRO INTERPROD

FURAJE CIORANI PENTRU O
CRESTERE ECHILIBRATĂ ŞI
SĂNĂTOASĂ

11 M 2022 02865
21/04/2022 MANGO TROPICAL SERVICES

SRL
NP

12 M 2022 03247 09/05/2022 MIHAI URMĂ Societatea Română de
Radiestezie Radiestezie și
Inforenergetică

13 M 2022 04115
14/06/2022 HERMES COD SRL Toate e-mail-urile duc la

sediulsocial.ro
14 M 2022 04125 22/06/2022 MIHAI TIBERIU LEVENTE

INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

Bean Roasters SPECIALTY
COFFEE 4 SPECIAL PEOPLE
SPECIALTY COFFEE

15 M 2022 04148 15/06/2022 CITYDIGITAL MEDIA SRL Vălureni
16 M 2022 04738 12/07/2022 BOGDAN LASCAR CLINICA LASCĂR

17 M 2022 04982
20/07/2022 VIOREL NICOARA TRANSALPINA MOTORLAND

ROMANIA
18 M 2022 05050 22/07/2022 SAFIR SRL FAMILIA SAFIR din 1945

DELICIOSUL DE VASLUI
Păsări crescute în ferme rurale.
Fără coloranți. GARANŢIE A
FAMILIEI Safir

19 M 2022 05086 25/07/2022 SC BEST TEAM ASSISTANCE
SRL

www.panourilefotovoltaice.ro
BEST TEAM ASSISTANCE The
future is HERE!

20 M 2022 05555 14/08/2022 ANDREI-FLORIAN DINU INKSTAR TATTOO

21 M 2022 05580
16/08/2022 MELISSA FOODS SRL RMO RADULESCU MOTRU

OFFICE
22 M 2022 05635 17/08/2022 DAMAO CIBRAN S.R.L. DAMAO CIBRAN

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

23 M 2022 05660 18/08/2022 BOGDAN - FLORIN COLEA SABOR DEL MAR
24 M 2022 05678 18/08/2022 CICIOSOUND SRL Georgiana Lobonț
25 M 2022 05695 19/08/2022 HERBAGETICA SRL EXTRACTE STANDARDIZATE

HERBAGETICA PARASITES12
DETOX FORTE 12 EXTRACTE
INTENSE

26 M 2022 05848
29/09/2022 JFD MEDICAL S.R.L. STATERA The Excellence of

Pure Beauty
27 M 2022 05851 01/06/2022 Adventum Befektetési

Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Adventum

28 M 2022 05908 01/06/2022 Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Adventum Group

29 M 2022 05909 25/04/2022 Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

ADVENTUM

30 M 2022 05910 25/04/2022 Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

ADVENTUM

31 M 2022 05914 29/08/2022 BOCA DENTAL DOCTORS SRL BOCA DENTAL DOCTORS
Servicii de asistență
stomatologică Profilaxie
Endodontie microscopică
Protetică dentară Chirurgie
danto-alveolara Implantologie
Protetică implantara

32 M 2022 05936 29/08/2022 ALEXANDRU GRECEA PLEY bets slots coffee
33 M 2022 05996 31/08/2022 KAIF MANAGEMENT SRL EATERY
34 M 2022 06123 05/09/2022 AFFINITY LIFE CARE SRL AFFINITY

35 M 2022 06124
05/09/2022 SCA GALU & ASOCIAȚII Galu & Partners Attorneys at

Law
36 M 2022 06133 05/09/2022 CECCAR- CORPUL

EXPERȚILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA

EXPERT CONTABIL
CRIMINALIST - CECCAR

37 M 2022 06141
05/09/2022 SOCIETATEA BOROMIR IND

SRL
Boromir COZONAC Ho-Ho-Ho!

38 M 2022 06142
05/09/2022 SOCIETATEA BOROMIR IND

SRL
Boromir Cozonac Cremos

39 M 2022 06154 06/09/2022 KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC

KFC SOS CU ROȘII ȘI
USTUROI PRODUS ORIGINAL

40 M 2022 06155 06/09/2022 KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC

KFC SOS CU USTUROI
PRODUS ORIGINAL

41 M 2022 06161
06/09/2022 ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED
ROTHMANS CLASSIC SILVER

42 M 2022 06162
06/09/2022 IULIAN LUCAN Palace property Management

The future is now

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

43 M 2022 06171 07/09/2022 LAURA-MARIA SION Sourdough Bread Journal
44 M 2022 06181 06/09/2022 CANIS SECURITY S.R.L. CANIS SECURITY
45 M 2022 06182 06/09/2022 ELECTRO-FLUX SRL THERMO FLUX-RAD
46 M 2022 06194 07/09/2022 CAMELIA-IONELA MERK Chamie D'Ora by Camelia Merk
47 M 2022 06206 07/09/2022 ADINA - MANUELA HAHAIANU mobu MOBILA PENTRU TINE

48 M 2022 06211
07/09/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. REcharge power VITAMIN

WATER

49 M 2022 06214
07/09/2022 GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) SRL
ZUnivers Podcasts

50 M 2022 06228 08/09/2022 CLAUDIU NECȘULESCU JIDVEI SIGNATURE

51 M 2022 06232
08/09/2022 IUGA-DOHMEN

INTERNATIONAL
ID INSPIRED DESIGN

52 M 2022 06235
08/09/2022 FLORINA-MARIA TODORUȚ MEDICAL CENTER

GYNICLINIQUE

53 M 2022 06254
08/09/2022 STOMA PLUS Qmed Stomatologie pe mâini

bune

54 M 2022 06263
09/09/2022 REAL CREDIT & LEASE IFN

SA
GAUDI

55 M 2022 06275 09/09/2022 CABINET INDIVIDUAL
DE AVOCAT DINU MARIA
CRISTINA

DINULAWYERS Cabinet de
Avocat si Insolventa

56 M 2022 06294
12/09/2022 ZIGMUND INTERNATIONAL

SRL
NORDIN

57 M 2022 06303
12/09/2022 READ & KLLO

INTERNAȚIONAL SRL
Sweets Nuts

58 M 2022 06384 28/09/2022 BELLART EVENT SRL PRIETENII HAZLII

59 M 2022 06419
15/09/2022 DR. ANA MARIA BIOLAN

DENTAL PRACTICE SRL
DENTAL PRACTICE CLINICA
DENTARA

60 M 2022 06433 07/10/2022 SC PAPERS AND WALLS SRL Dream Prints
61 M 2022 06545 21/09/2022 MARINA-ELISABETA NITA IDEALIKA
62 M 2022 06549 19/09/2022 ANTENA 3 S.A. 3
63 M 2022 06571 20/09/2022 SAM TC PRODUCT SRL sam expo
64 M 2022 06581 20/09/2022 ION PALADI DORUL BASARABIEI

65 M 2022 06608
05/03/2010 INDUSTRIA DE DISEÑO

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
ZARA

66 M 2022 06615 21/09/2022 OAU DISTRIBUTION SRL BORGMEIER
67 M 2022 06626 21/09/2022 IBEIRUT DARNEI SRL PLANCO ALBUM

68 M 2022 06637
21/09/2022 DANIEL-SPIRIDON

ANDRONICESCU
Androniconul

69 M 2022 06644 21/09/2022 MARINA-ELISABETA NITA Carnati cu cartofi MARINA

70 M 2022 06667
22/09/2022 GABRIEL ILIE GIOIA H PIZZA-BREAD &

MORE
71 M 2022 06685 22/09/2022 PERFECT MEMORIES S.R.L. Perfect Memories

72 M 2022 06688
22/09/2022 FUNKY PHOTO CONCEPT

S.R.L.
FP Funky Photo Booth

73 M 2022 06693 22/09/2022 EVEN SIDE S.R.L. ALL3GRIA concept

74 M 2022 06702
23/09/2022 S.C. SECOM HEALTHCARE

S.R.L.
Secom, oameni buni, in slujba
bineului

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

75 M 2022 06723 23/09/2022 ADRIAN TUDOSE A ADRILEX
76 M 2022 06724 23/09/2022 RAYDEN LEX SRL delaray
77 M 2022 06774 27/09/2022 MARIUS-GEORGE COJOCARU HERCINIA

78 M 2022 06775
27/09/2022 HIGHLINE DEVELOPMENT

S.R.L.
CITYZEN

79 M 2022 06791
27/09/2022 RETURO SISTEM GARANȚIE

RETURNARE S.A
Ambalaj cu garanție

80 M 2022 06799 27/09/2022 SC CLIMTEH SRL climteh

81 M 2022 06819
28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE NASUL CONTESEI

merlot

82 M 2022 06820
28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE NASUL MAESTRULUI

chardonnay
83 M 2022 06855 29/09/2022 SMILE DENT SRL SmileDeNT

84 M 2022 06882
29/09/2022 STAR BUILDING

DEVELOPMENT SRL
Centru Terapeutic "Casa din
Deal"

85 M 2022 06890 30/09/2022 CHIROMAX SRL DR. JULEA
86 M 2022 06891 30/09/2022 CHIROMAX SRL dr Julea CHIROMAX
87 M 2022 06894 30/09/2022 URIACH ITALY, S.R.L. COLPOFIX
88 M 2022 06901 30/09/2022 S.C. VOLA.ro S.R.L Vola Flex

89 M 2022 06942
03/10/2022 FORTASTES SRL Lacul Verde Resort. Constelatia

evenimentelor fabuloase

90 M 2022 06943
03/10/2022 S.C. COFETARIA ROYAL CAKE

S.R.L.
COFETARIA Royal CAKE By
Dana Nemes

91 M 2022 06950 03/10/2022 SC SPERO CONSULTING SRL SPERO COZY RETREAT
92 M 2022 06953 03/10/2022 PESCAR FISH SRL sam plaza
93 M 2022 06968 03/10/2022 UNIVERSITATEA DE

STIINTELE VIETII REGELE
MIHAI I AL ROMANIEI
TIMISOARA

erasmus+ULST

94 M 2022 06969
03/10/2022 VIDEOMEDIA SRL VIDEOMEDIA VPP SECURITY

PAZA SI PROTECTIE
95 M 2022 06982 04/10/2022 IBTRUST AND CAREER S.R.L. JOB-ULESCU ALEGE

CANDIDATUL IDEAL PENTRU
COMPANIA TA

96 M 2022 06988
04/10/2022 NEW RPC 321 SRL RPC GROUP Dezvoltări

Imobiliare rpcgroup.ro
97 M 2022 07010 05/10/2022 TERAPLAST SA NeoTer by TeraPlast FixTherm
98 M 2022 07011 05/10/2022 EDERISE S.R.L. TRI FAN FAN
99 M 2022 07012 05/10/2022 HAITV SRL Haitv

100 M 2022 07021 05/10/2022 EFEMER Efemer SERVICII FUNERARE
101 M 2022 07048 06/10/2022 ECOM DOT MARKET SRL Rudo

102 M 2022 07070
06/10/2022 ALEXANDRU RADUCANU RA Radiestezie karmică și

relațională
103 M 2022 07088 07/10/2022 DF WORLD OF SPICES GMBH Gossip-odinele Mirodenia
104 M 2022 07131 10/10/2022 S.C. CUCO DOR RIBO

105 M 2022 07132
10/10/2022 SEA CONTAINER SERVICES

SRL
SEA CONTAINER GROUP -
THE ART OF LOGISTICS -

106 M 2022 07135 25/10/2022 ELYSIUM X-RAYS DENTIS VISION

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

107 M 2022 07162
10/10/2022 KEX CONFECTIONERY S.A. MOZART KOOGLES House of

Julius Meinl
108 M 2022 07176 11/10/2022 S.C. STELLAR EVENTS SRL stellar THE EVENT AGENCY

109 M 2022 07177
11/10/2022 NANIDEBEBE IOANA STYLE

S.R.L.
Gîsca Pufoasă

110 M 2022 07203 11/10/2022 LOGITRADE S.R.L. LAURA BALDINI
111 M 2022 07274 13/10/2022 CRINA GEORGIANA FILIP FILIPI

112 M 2022 07283
13/10/2022 GERMANU'S PAINT SHOP

S.R.L.
G GERMANU'S PAINT SHOP

113 M 2022 07303 13/10/2022 ADRIAN THOMAS KRAYNIK

114 M 2022 07306
13/10/2022 BOGDAN CONSTANTIN

STAICU
SDH KIDS

115 M 2022 07309 01/11/2022 SC FULCONT REAL SRL FULCONT REAL
116 M 2022 07322 14/10/2022 GENIUS MEALS SRL DOPAMINE
117 M 2022 07324 14/10/2022 KERIM FAYDAVER MEDIPARTY
118 M 2022 07325 14/10/2022 BOOKLET SRL Booklet

119 M 2022 07377
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
WIRL-X FILTER

120 M 2022 07378
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
THERMOTEK

121 M 2022 07379
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
TASTE X PRO

122 M 2022 07382
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
MICRO2

123 M 2022 07385
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
AMP74

124 M 2022 07389
17/10/2022 GAC INNOVATION EAST

EUROPE S.R.L.
OPTIM-INNO

125 M 2022 07390 17/10/2022 GTOSM SRL 4HOME Living Well&Concept

126 M 2022 07391
17/10/2022 DANIEL CONSTANTIN

ARMEANCA
ELIS ARMEANCA

127 M 2022 07394 17/10/2022 ROXANA VLAD TRAP ATTACK

128 M 2022 07400
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
META TASTE SYSTEM

129 M 2022 07402 17/10/2022 EPIL POINT SKIN SRL tonic gym
130 M 2022 07403 17/10/2022 BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

JuniorMed

131 M 2022 07404 17/10/2022 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

SeniorMed

132 M 2022 07405 17/10/2022 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

SmartMed

133 M 2022 07416
17/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
JETSTREAM PRO

134 M 2022 07417
17/10/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
DUNHILL MOON ODYSSEY
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

135 M 2022 07419
17/10/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
DUNHILL SOL ODYSSEY

136 M 2022 07420 17/10/2022 JETXWASH SRL JETXWASH

137 M 2022 07422
17/10/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
SOL ODYSSEY

138 M 2022 07423
17/10/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
MOON ODYSSEY

139 M 2022 07424 17/10/2022 ASIS INTERNATIONAL, INC. ASIS ROMANIA
140 M 2022 07430 17/10/2022 FEROMOB S.R.L. Feromob accesorii mobilier

141 M 2022 07437
18/10/2022 DOMYNO GUARD SECURITY

SRL
DOMYNO GUARD SECURITY

142 M 2022 07440
18/10/2022 DANGER ALERT SECURITY

SRL
DANGER ALERT DAS
SECURITY

143 M 2022 07444 18/10/2022 OCTOPUS INC SRL VGR
144 M 2022 07446 18/10/2022 THE INNOVATORS SRL Elindor
145 M 2022 07450 18/10/2022 AUTO TEHNOSTIL SRL Auto Tehnostil
146 M 2022 07454 18/10/2022 JEAN DRUGESCU MEN INDUSTRY GROUP GIE
147 M 2022 07456 18/10/2022 MIRA MOBACTIV S.R.L. MIRA MOBACTIV

148 M 2022 07459
18/10/2022 IDEAL BUILDING SOLUTIONS

S.R.L.
LUXER

149 M 2022 07460 18/10/2022 SIGMA LIFE IT SRL CyberAxo Agency

150 M 2022 07465
18/10/2022 REDPOINT MANAGEMENT

SOLUTIONS SRL
REDPOINT MANAGEMENT
SOLUTIONS

151 M 2022 07467 18/10/2022 IANĂŞ JUMANCA CASA JUMANCA
152 M 2022 07475 18/10/2022 DAS SENSE SOCIETY S.R.L. FAYN urban eatery
153 M 2022 07477 18/10/2022 CMAG ONLINE SHOP SRL eOptima
154 M 2022 07478 11/11/2022 ASOCIATIA PROFESSIONAL

WOMEN'S NETWORK
ROMANIA

Women on Boards ACADEMY
by PWN ROMANIA
PROFESSIONAL WOMEN`S
NETWORK

155 M 2022 07483
19/10/2022 LUCS SPORTS SYSTEMS

S.R.L.
ESPORT

156 M 2022 07486
19/10/2022 PRESS GRUP MOLDOVA

S.R.L.
NEWS MOLDOVA

157 M 2022 07488 19/10/2022 VISTA VISION SRL VISTA VISION

158 M 2022 07497
25/10/2022 ROOIBOSS BLUE PLANETARY

SRL
HANISH Infuzie de sănătate și
vitalitate

159 M 2022 07500 19/10/2022 EURO ELECTRO SRL ECARTECH
160 M 2022 07504 24/10/2022 BRICOMAN S.R.L. bon haus

161 M 2022 07505
19/10/2022 MIHAI PERIFAN

DANIEL PERIFAN
PERRYLAND

162 M 2022 07515
19/10/2022 ASOCIAȚIA CULTURALĂ

"ARMONIA SĂCĂLAZ"
Foaia Săcălazului JURNALISM
DE CALITATE

163 M 2022 07516
19/10/2022 EMPENDO DISTRIBUTION

SRL
Minerva

164 M 2022 07518
20/10/2022 DIVINE ORGANICS VIBES

S.R.L.
MACCUN
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165 M 2022 07520
20/10/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Original ADRIA COLA

166 M 2022 07531
20/10/2022 TEODOR-LUCIAN BRAINZAC CASA BRÎNZAC RESTAURANT

CARMANGERIE
167 M 2022 07532 20/10/2022 P-NOVELTY SHOP S.R.L. GADGETRY

168 M 2022 07535
20/10/2022 ADRIANA PROVIDER 2017

SRL
E-MOBILITY RENTALS

169 M 2022 07536 20/10/2022 ASCIM ORGANIZATION S.R.L. W WELORA

170 M 2022 07542
27/10/2022 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
Lumea financiară

171 M 2022 07545 20/10/2022 BLA TEHNICAL CONSULT SRL BLA TEHNICAL CONSULT
172 M 2022 07546 20/10/2022 VM MEYER CONS SRL SUB STELE

173 M 2022 07568
21/10/2022 PEAR SERVICII DE

CONSULTANTA S.R.L
SNAZZY

174 M 2022 07569 21/10/2022 HYBRID INTERVENTIE SRL HYBRID INTERVENTIE
175 M 2022 07572 21/10/2022 HYBRID TEHNIC S.R.L. HYBRID TEHNIC
176 M 2022 07578 21/10/2022 FLORIN GAINA Macul Roșu
177 M 2022 07579 21/10/2022 CLAUDIU NECȘULESCU HEART OF WINE
178 M 2022 07582 21/10/2022 CLAUDIU NECȘULESCU SÂMBURE DE VIN
179 M 2022 07588 21/10/2022 ALPIN 2003 SRL APARTHOTEL ALPIN
180 M 2022 07592 21/10/2022 SPOT DESIGN SRL Fabtech

181 M 2022 07597
21/10/2022 KINTETSU WORLD EXPRESS,

INC.
KWE

182 M 2022 07599 21/10/2022 OED OLD TIMER SRL Vila Dana de la 7 Scări
183 M 2022 07602 21/10/2022 CLAUDIU NECȘULESCU JIDVEI DIFUZIE DE VIN
184 M 2022 07606 21/10/2022 DENTIFY STANICA Dentify

185 M 2022 07614
24/10/2022 SC DARK SAFE SECURITY

SRL
DARK SECURITY

186 M 2022 07615
24/10/2022 COSTINEL DINCĂ BEER STATION WE PREFER

CRAFT

187 M 2022 07620
24/10/2022 INFOGROUP MEDIA INVEST

SRL
CASA VERDE

188 M 2022 07621 28/10/2022 SHOWBERRY SRL SHOWBERRY
189 M 2022 07622 24/10/2022 DR. TEO DENT S.R.L. DR. TEO DENTAL CLINIC

190 M 2022 07623
28/10/2022 SHOWBERRY SRL SHOWBERRY TE DĂM IN

SPECTACOL!
191 M 2022 07625 24/10/2022 ALEX GAFIȚIANU ZANO - Pizza Social Club

192 M 2022 07626
24/10/2022 SMART TOPO VISION SRL SMART TOPO VISION EST

2022

193 M 2022 07628
24/10/2022 OUTSIDE TECHNOLOGIES

SRL
erotic24.ro

194 M 2022 07632 24/10/2022 HAPPY LOTUS LIFE SRL HAPPY LOTUS LIFE

195 M 2022 07633
24/10/2022 SOMACO GRUP

PREFABRICATE SRL
somaco

196 M 2022 07634
24/10/2022 TOMAS MXA PRODUCTION

SRL
BOEME EVENTS
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197 M 2022 07635
24/10/2022 SOMACO GRUP

PREFABRICATE SRL
somaco

198 M 2022 07636
24/10/2022 ALEXANDRU-CRISTINEL

CHITU
CA CLUB ANTREPRENORIAT

199 M 2022 07637
24/10/2022 SOMACO GRUP

PREFABRICATE SRL
SOMACO

200 M 2022 07638 24/10/2022 WEBEFEKTIV SRL METAL PENTRU VIITOR

201 M 2022 07640
24/10/2022 REGAL FERMIERUL S.R.L. Regal Fermierul PENTRU

GRĂDINA TA
202 M 2022 07642 26/10/2022 ESUSHI TEAM SRL Enjoy SUSHI
203 M 2022 07643 24/10/2022 CODING CENTER SRL CODING HUB
204 M 2022 07644 24/10/2022 ALGO SHOP SRL algoshop

205 M 2022 07645
24/10/2022 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
INVENTING

206 M 2022 07646
24/10/2022 EMAN SOLUTIONS SRL RomFreeWater YOUR BRAND

IN EVERYBODY'S HANDS

207 M 2022 07647
24/10/2022 MORE MAGIC

COMMUNICATION SRL
tp THIRD PLACE

208 M 2022 07649 24/10/2022 ALPIN 2003 SRL K2alpin
209 M 2022 07653 25/10/2022 CREATIV PRO DESIGN za'art THE ROAD OF ART
210 M 2022 07654 25/10/2022 MOJO YACHTING CLUB SRL MOJO
211 M 2022 07655 25/10/2022 NOBILA CASA SRL ELITE CITY
212 M 2022 07656 25/10/2022 PETRACHE INDUSTRIES SRL Herum
213 M 2022 07657 25/10/2022 NOBILA CASA SRL ELITE JUNIOR
214 M 2022 07661 25/10/2022 LAROPHARM S.R.L. Patusin sirop LAROPHARM
215 M 2022 07662 25/10/2022 LAROPHARM S.R.L. LAROPHARM Patusin sirop
216 M 2022 07663 25/10/2022 ANDREI-RADU GHEMU lemnărescu
217 M 2022 07664 25/10/2022 KIRMAN CONSTRUCT S.R.L. KIRMAN
218 M 2022 07665 25/10/2022 BEAUTY CONSULTANTS SRL cosânzeana
219 M 2022 07667 28/10/2022 NUR TRADE SRL Tabar

220 M 2022 07668
25/10/2022 REDAMONTAJ UNO S.R.L. REDAMONTAJ UNO Să

reciclăm inteligent
221 M 2022 07669 25/10/2022 BAZAR PRODUCTION SRL them
222 M 2022 07670 25/10/2022 OVIDIU-FLORIN NICULAE Celica Club Romania

223 M 2022 07672
25/10/2022 ALI DOGAN ORIGINAL HAUS DES

DÖNERS
224 M 2022 07673 25/10/2022 ELIROS SRL Taier RESTAURANT
225 M 2022 07674 25/10/2022 ADRIAN MIHAI GAVRILA Feel Like Home
226 M 2022 07675 25/10/2022 SANVERO HEALTHCARE

S.R.L.
Sanvero Phytomucil SPRAY
NAZAL Favorizează respiraţia
şi decongestionarea mucoasei
nazale Dispozitiv medical

227 M 2022 07676 25/10/2022 ASOCIATIA PRAXIS EDU #dedraguljocului

228 M 2022 07677
25/10/2022 ZENTIVA SA Algocalmin Metamizol sodic

monohidrat

229 M 2022 07678
25/10/2022 ZENTIVA SA Algocalmin Metamizol sodic

anhidru
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230 M 2022 07679
25/10/2022 ZENTIVA SA Algocalmin Metamizol sodic

monohidrat

231 M 2022 07681
25/10/2022 CONSTANTIN DANIEL

PASARE
Elixirul Plantelor B.H.G

232 M 2022 07682 25/10/2022 ALEXANDRU BORDIAN OFENSIVA ULTRAS
233 M 2022 07683 25/10/2022 AIDA HER STORE SRL Aida HER

234 M 2022 07684
25/10/2022 EURO GREEN

TECHNOLOGIES SRL
AGROZONE TECHNOLOGIES

235 M 2022 07687 26/10/2022 ARTELIS STUDIO SRL ARTELIS
236 M 2022 07688 26/10/2022 BELCO AVIA SRL VTV PICK-UP1

237 M 2022 07690
26/10/2022 VB OPTIMUM PROTECTION

SRL
VB OPTIMUM PROTECTION

238 M 2022 07691 26/10/2022 DNC GENERATOR IMPEX SRL DNC TRAFIC

239 M 2022 07693
26/10/2022 BEAUTY SHOP DISCOUNT

SRL
SOLLUXE

240 M 2022 07695 26/10/2022 BLITZSTUDIO SIC SRL PREŢUIM AMINTIRILE

241 M 2022 07698
26/10/2022 PROAGRI CROP

PROTECTION ROMANIA S.R.L
Strobe 250SC

242 M 2022 07701
26/10/2022 LES GATEAUX DE RARES SRL LES GATEAUX GLAMOUR

PATISSERIE ARTISANALE
243 M 2022 07703 26/10/2022 MAPADRON SRL DYW drone your way

244 M 2022 07704
26/10/2022 JOLIDON INTERNATIONAL

SRL
JLD

245 M 2022 07705 26/10/2022 RANGY GUARD S.R.L. RANGY GUARD
246 M 2022 07707 26/10/2022 NEWGEN REAL ESTATE S.R.L. NewGen Real Estate

247 M 2022 07709
26/10/2022 BODAR GUARD PROTECT

S.R.L
SC BODAR GUARD PROTECT
SRL PROTECTIE SI GARDA

248 M 2022 07710
28/10/2022 PYRAMID COMPUTERS AND

SERVICES
PYRAMID

249 M 2022 07712 26/10/2022 EUGEN BUICĂ EXCELSIS summum vexillum
250 M 2022 07713 26/10/2022 NST ESTORE ONLINE SRL Kopenpal
251 M 2022 07714 26/10/2022 ERBOZETA S.P.A. SA ACNEDEP

252 M 2022 07715
26/10/2022 SC AFACERI MEDIA GRUP

SRL
Batroun Lebanese cuisine

253 M 2022 07716 26/10/2022 ERBOZETA S.P.A. SA DERMADEP

254 M 2022 07717
26/10/2022 DIGITAL PROFESSIONAL

TEAM SRL
Fulfilo

255 M 2022 07718 27/10/2022 NICOLAE CEBOTARENCU SHIKO DESIGN
256 M 2022 07719 27/10/2022 SC ECO ULTRASOUND SRL AZAREEA MEDICALS
257 M 2022 07720 27/10/2022 RAUL - VANZARI MOTO S.R.L. MotoTM
258 M 2022 07721 27/10/2022 CONSULTANTA UBC SRL UBC
259 M 2022 07724 27/10/2022 TUDOREL PILAF ZAIAFET

260 M 2022 07726
02/11/2022 UNIQUE LANDSCAPING SRL UNIQUE LANDSCAPING

Grădini cu amprentă artistică
261 M 2022 07728 27/10/2022 CAZANARIA OBREJANA SRL CĂZĂNĂRIA OBREJANA 1927
262 M 2022 07729 27/10/2022 NUR TRADE DOUBLE ONE
263 M 2022 07731 27/10/2022 AMICII BUILDING SRL AMICII BUILDING
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264 M 2022 07732
27/10/2022 HELP TRANS SRL COMPLEX TURISTIC

CETATEA DRENCOVA
265 M 2022 07733 01/11/2022 EMIL CLAUDIU CERBU CENTRAL VIEW CRAIOVA
266 M 2022 07734 27/10/2022 ROBERT DANIEL PETRESCU R

267 M 2022 07735
27/10/2022 CATALIN IONUT COSEREANU

AVAMSI GREENSHOP SRL
BAELLERRY

268 M 2022 07738 27/10/2022 BLACK SEA OIL & GAS SA MGD Project
269 M 2022 07739 27/10/2022 PROD ALCAR IMPEX SRL Rabla pentru mobilier by haaus
270 M 2022 07741 27/10/2022 WINES OF ROMANIA MA SRL VINOPHILA

271 M 2022 07742
27/10/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
KANAL D 2

272 M 2022 07743
27/10/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
ZIG ZAG

273 M 2022 07744 27/10/2022 ARMEDA CARPET SRL AMD HOME
274 M 2022 07751 28/10/2022 ALEXANDRU COMSA Formația AltTon
275 M 2022 07752 28/10/2022 DREAM BOOST SRL DB Dream Boost
276 M 2022 07755 31/10/2022 FLORIN MIRCEA CRIVINENU GAMMA VET

277 M 2022 07760
28/10/2022 NINGBO DAYE GARDEN

MACHINERY CO., LTD.
GREEN MACHINE

278 M 2022 07762
28/10/2022 SC MILLENNIUM PRO

DENTALIS SRL
MILLENNIUM PRO

279 M 2022 07763 28/10/2022 IOPA VIRGO INVEST SRL IOPA

280 M 2022 07764
28/10/2022 TWO ADVERTISING S.R.L. TWOads MARKETING

AGENCY
281 M 2022 07767 28/10/2022 SC PRO BIA & TOMI SRL PRO BIA PET

282 M 2022 07768
28/10/2022 TRAINING ACADEMY SRL Academia de Trading FII UN

TRADER DE SUCCES!
283 M 2022 07769 28/10/2022 PRIVEE OVERSEAS

ROTRADING GROUP LIMITED
S.R.L.

Miroxa

284 M 2022 07771 28/10/2022 AXABIO MEDICAL SRL mh medhouse DITRIBUTION
285 M 2022 07772 28/10/2022 HOLCIM (ROMANIA) SA BETONOMAT
286 M 2022 07773 28/10/2022 ASOCIATIA ATIPIC ATIPIC KIDS
287 M 2022 07775 31/10/2022 CRIVINEANU FLORIN MIRCEA OMEGAVET
288 M 2022 07783 28/10/2022 ALEXANDRU RADUCANU A9

289 M 2022 07784
28/10/2022 FUNNEL WEB

PERFORMANCE SRL
FUNNEL

290 M 2022 07787 29/10/2022 AGRISOLV WASTE SRL STRIPPER - BEDDER
291 M 2022 07789 29/10/2022 COSTIN CRETULESCU Colorbitor

292 M 2022 07791
30/10/2022 STANA-ILEANA STEPANESCU-

CIOBOTIN
StanaStepanescu

293 M 2022 07793 30/10/2022 RIMA DESIGN IDENTITY SRL RIMADESIGN IDENTITY
294 M 2022 07794 30/10/2022 CLICK DISTANTA SRL clickzu
295 M 2022 07798 31/10/2022 GEOZIM FOOD SRL Geozim VF100
296 M 2022 07799 31/10/2022 PAVAL HOLDING SRL EUROPOLIS

297 M 2022 07801
31/10/2022 SC METAV SA BELLEMONDE REZIDENȚA

BUNULUI GUST
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298 M 2022 07807 07/11/2022 SCALA EVENTS S.R.L GRĂDINA FLOREASCA

299 M 2022 07812
31/10/2022 NEMUT N CONSTANTIN ALIN

I.I.
SEO SECRET

300 M 2022 07815 31/10/2022 PATRICIA NICOLAU PESCOBAR EST. 2012

301 M 2022 07818
31/10/2022 PATRICIA NICOLAU OYSTER BAR BY TAVERNA

RACILOR
302 M 2022 07819 31/10/2022 PICUS BROTHERS SRL Picus Brothers DENTISTRY
303 M 2022 07830 31/10/2022 ȘTEFAN RADU CryptoAce
304 M 2022 07831 31/10/2022 IONUŢ NACEE TERASA ŢĂRĂNEASCĂ
305 M 2022 07832 31/10/2022 GLAMART MEDIA SRL vizibil

306 M 2022 07833
31/10/2022 C.C. INVESTMENT ACTIV

S.R.L.
ASPIRED NATURAL FOOD

307 M 2022 07834 31/10/2022 ZAREA SA BUJOR
308 M 2022 07835 31/10/2022 BLUE LAGOON CLEAN SRL BLUE LAGOON CLEAN 2013

TRANSPORT GRATUIT BLUE
LAGOON Curatatorie ecologica
Colectare&livrare GRATUIT

309 M 2022 07836
31/10/2022 BLUE LAGOON CLEAN SRL BLUE LAGOON Curatatorie

ecologica

310 M 2022 07837
31/10/2022 GENERAL AGRO COM

SERVICE S.R.L.
LIDER express

311 M 2022 07838 31/10/2022 SD ROYAL OPTIC SRL SUMMIT Eyewear

312 M 2022 07839
31/10/2022 CLINICA ATIPIC S.R.L. CLINICA neuroAtipic psiholog

Maria Cristina Nedelcu

313 M 2022 07840
31/10/2022 FARMA CLASS INDUSTRY

SRL
SEPTOVIT

314 M 2022 07842
31/10/2022 BOGDAN-CONSTANTIN

DRĂGUŞOIU
CASA DRĂGUŞOIU VALEA
URLOII

315 M 2022 07845 31/10/2022 IBRAHIM TAN La Tăticu Durum

316 M 2022 07847
01/11/2022 ELENA ROZALIA SOLCAN

CLAUDIA RADU
Alegria Centru de dezvoltare
personală și psihoterapie

317 M 2022 07848 01/11/2022 MYAGA FOOD SRL ELLAΣ
318 M 2022 07849 01/11/2022 SC LARADIA SERV SRL LARADIA SERV
319 M 2022 07851 01/11/2022 SC AGRIVINIA 2010 SRL AGRIVINIA
320 M 2022 07852 01/11/2022 KLAP TECH SRL Better than new
321 M 2022 07853 01/11/2022 KLAP TECH SRL Pre-loved

322 M 2022 07855
01/11/2022 TREY SYS ART OF BEAUTY

SRL
SYS

323 M 2022 07856 01/11/2022 HAIRSTYLE TREY SYS 3 SYϨ TREY SYS -
ESTHETIQUE BEAUTY
CENTER

324 M 2022 07857 01/11/2022 SC PRESTOAGRI SRL Gusturi alese de la PETRU

325 M 2022 07858
01/11/2022 VPO-CST MUNTENIA

CONSTRUCT SRL
VPO-CST MUNTENIA
CONSTRUCT

326 M 2022 07860 01/11/2022 JIANPING WEN ECOCO
327 M 2022 07861 01/11/2022 FLORIN IOAN ZAMFIR ZAMFIR FLORIN IOAN
328 M 2022 07863 01/11/2022 DCF FUNERAL SRL DCF Funeral
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329 M 2022 07864
01/11/2022 ASOCIATIA HR MANAGEMENT

CLUB
Joblandia

330 M 2022 07865 01/11/2022 IMPLANT ART DENT SRL IMPLANTIS DENTAL CARE

331 M 2022 07866
01/11/2022 FRESH FOOD EXPRESS

S.R.L.
mit Burgărie și altele

332 M 2022 07868 01/11/2022 CARDIFF LGD SRL LEGEND

333 M 2022 07870
01/11/2022 EAD.RO INTERACTIVE SRL MARATONUL DE EDUCATIE

FINANCIARA
334 M 2022 07871 01/11/2022 AGROSERV TRADING SRL CUVEE DIMITRI
335 M 2022 07872 01/11/2022 ASOCIATIA TERAPEUTICA

DE INTERVENTIE,
PSIHOTERAPIE INDIVIDUALA
SI COMPORTAMENTALA -
A.T.I.P.I.C.

Asociatia Terapeutica de
Interventie, Psihoterapie
Individuala si Comportamentala
A.T.I.P.I.C.

336 M 2022 07876
01/11/2022 DEFENSE RAPID REACTION

SRL
DEFENSE RAPID REACTION

337 M 2022 07879 01/11/2022 JETCLEAN-SALVA SRL Salva Caffè

338 M 2022 07881
02/11/2022 ILIE PANA

DANIEL-TEODOR PREDA
EASY CONTA

339 M 2022 07884
02/11/2022 S.C. EDEN ANIMAL FOOD

S.R.L.
TERRA ZOO

340 M 2022 07885
03/11/2022 LICEUL TEHNOLOGIC SF.

DIMITRIE TEREGOVA
ANSAMBLUL FOLCLORIC
TEREGOVANA

341 M 2022 07886
02/11/2022 DOCH CEREAL NORD EST

SRL
DOCH CEREAL nord est

342 M 2022 07887
02/11/2022 YIUYEUNG INTERNATIONAL

SRL
D DRYFLO

343 M 2022 07888 02/11/2022 FAMILIE MENAJE SRL wo&wo
344 M 2022 07890 02/11/2022 JEREGHI GHEORGHE CERAMALL
345 M 2022 07892 02/11/2022 ANEMONICA SHOP SRL IL CALCIO TO GO
346 M 2022 07894 02/11/2022 PRINTART CENTRE SRL MAC+YOUNG
347 M 2022 07895 02/11/2022 S.C. CASA ARTEMIS SRL CASA ARTEMIS
348 M 2022 07898 02/11/2022 COUNTRY REAL ESTATE SRL COUNTRY ESTATES

349 M 2022 07900
02/11/2022 ANNABELLA FABRICA DE

CONSERVE RAURENI S.A.
SUCMEROM

350 M 2022 07903 02/11/2022 ION GALAȚCHI GAFF GAFF

351 M 2022 07906
02/11/2022 S.C. IQ WATER MEDICAL

S.R.L.
IQ WATER MEDICAL

352 M 2022 07911 03/11/2022 IOAN BALTAG Kaffka

353 M 2022 07913
03/11/2022 REDPORT MANAGEMENT

S.R.L.
INFINITY NORD

354 M 2022 07918 03/11/2022 R MATHEMATICS PLUS R MATHEMATICS PLUS SRL
355 M 2022 07921 03/11/2022 AGENŢIA PENTRU

DEZVOLTARE REGIONALĂ
SUD MUNTENIA

REGIO SUD-MUNTENIA
2021-2027

356 M 2022 07922 03/11/2022 HUNT RECRUITMENT SRL HR HUNT RECRUITMENT
357 M 2022 07926 03/11/2022 AESCULAP PROD SRL Optikomax
358 M 2022 07927 03/11/2022 AESCULAP PROD SRL Opticlar
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359 M 2022 07928 03/11/2022 AESCULAP PROD SRL Vediklar
360 M 2022 07929 03/11/2022 SAFIR SRL FAMILIA SAFIR DIN 1945

361 M 2022 07930
03/11/2022 SAFIR FAMILIA SAFIR din 1945

ZDRAVĂN MOLDOVENESC
362 M 2022 07931 03/11/2022 ECOM NOVA PLUS SRL SOFAZIP
363 M 2022 07934 03/11/2022 ANTENA 3 S.A. Antena 3 Newsroom
364 M 2022 07935 03/11/2022 MOHAMMED MARWAN DAAS KAMA EYES
365 M 2022 07936 04/11/2022 GEORGIANA-MĂLINA TĂNASE FABRICA de emoții
366 M 2022 07938 04/11/2022 MIHAI-FLORIN PAVEL SMB Street Members Billionaire
367 M 2022 07939 04/11/2022 BAR BOX EVENTS SRL Pinky Coffee

368 M 2022 07941
04/11/2022 S.C. MADIXXNUTS S.R.L. PISICA ALBASTRA Donuts &

Coffee Shop
369 M 2022 07943 04/11/2022 CULTIVALTERNATIVE SRL zorizori

370 M 2022 07944
04/11/2022 GTA BUSINESS

DEVELOPMENT SRL
GTA Energy

371 M 2022 07947 04/11/2022 ROOF SECURITY SRL ROOF SECURITY

372 M 2022 07948
04/11/2022 ENVISIONE DENTAL ART SRL Fiecare zambet are povestea lui!

envisione art
373 M 2022 07950 04/11/2022 SC STRATEGIUM

DEVELOPMENT CONSULTING
SRL

strategium

374 M 2022 07952 04/11/2022 S.C. METALTIM S.A. RESTAURANT 23
375 M 2022 07953 04/11/2022 JIVAGO SRL DJ Diojivago

376 M 2022 07954
04/11/2022 MIREL MORMOE Minunea naturii din grădina cu

de toate
377 M 2022 07956 04/11/2022 WERK BAUSTOFF SRL WERK Steinwolleplatte 37 PT
378 M 2022 07961 04/11/2022 GIVIAN DELICEPAN PANORAMIC COLIBIȚA
379 M 2022 07962 04/11/2022 VALAHIA PRO SANA PHARMA GastriSan
380 M 2022 07964 04/11/2022 STUDIO DOI DESIGN S.R.L. Atlasul Vinului Românesc
381 M 2022 07965 04/11/2022 ATLANTIC MOBILE SRL PaisCo

382 M 2022 07966
04/11/2022 DREAM FILM PRODUCTION

COMPANY S.R.L.
DOMENIUL ȘTIRBEY VODĂ
SEMPER EXCELSIUS

383 M 2022 07967
04/11/2022 DREAM FILM PRODUCTION

COMPANY S.R.L.
DOMENIUL ȘTIRBEY VODĂ
SEMPER EXCELSIUS Buftea

384 M 2022 07968 04/11/2022 RĂZVAN HARABAGIU BAYONET
385 M 2022 07970 04/11/2022 ERFELLO STORE SRL ERFELLO

386 M 2022 07972
05/11/2022 HUNT INNOVATION GROUP

SRL
Hunt Innovation GROUP

387 M 2022 07973 05/11/2022 HUNT EXECUTIVE SRL Hunt Executive
388 M 2022 07974 06/11/2022 SIDECO SOLUTIONS S.R.L. Leecy by Sideco

389 M 2022 07977
06/11/2022 FUNDATIA HAPPY WORLD COMUNITATEA ONCOLOGICĂ

DIN ROMÂNIA
390 M 2022 07984 07/11/2022 DOMILOIU IONELA PFA Bliss Beauty Studio

391 M 2022 07987
07/11/2022 FORTGREEN COMERCIAL

AGRÍCOLA S.A.
SOLDIER

392 M 2022 07992
07/11/2022 FORTGREEN COMERCIAL

AGRÍCOLA S.A.
PHYSICROP
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

393 M 2022 07993
07/11/2022 ASOCIATIA HABITAT FOR

HUMANITY ROMANIA
HOPE BUILD

394 M 2022 07995
07/11/2022 FORTGREEN COMERCIAL

AGRÍCOLA S.A.
DRIVE

395 M 2022 07996 07/11/2022 ANTENA TV GROUP SA Hei, Antena!
396 M 2022 08005 07/11/2022 OFTAL MEDICA CONSULT SRL Eye Settings

397 M 2022 08006
07/11/2022 ANA NASTAS Dr. Nastas Ana OBSTETRICĂ

ŞI GINECOLOGIE

398 M 2022 08008
07/11/2022 FIVE COFFEE ROASTERS

SRL
KUNE

399 M 2022 08012 07/11/2022 FERT-TRADERO S.R.L. FT FERT-TRADE
400 M 2022 08014 07/11/2022 ANTENA TV GROUP S.A a antenaGROUP
401 M 2022 08015 08/11/2022 OANA VASILE Dr Link Consiliere medicală
402 M 2022 08017 07/11/2022 ANTENA TV GROUP SA antena
403 M 2022 08018 07/11/2022 SOHALYREI S.R.L. sohaly
404 M 2022 08024 07/11/2022 ANTENA TV GROUP SA a antena internațional
405 M 2022 08025 07/11/2022 ANTENA TV GROUP SA a antena antena PLAY
406 M 2022 08027 07/11/2022 IULIUS-DANIEL BONDOC CSL CUSTOM

407 M 2022 08028
07/11/2022 BASARAB 14 BUSINESS

GROUP SRL
NIKI

408 M 2022 08035 08/11/2022 SC NOVODENT MICLAUS SRL ZENTH

409 M 2022 08039
08/11/2022 HIGH ENERGY CONCEPTS

SRL
HE HIGHENERGY YOUR
PERFORMANCE, OUR JOB!

410 M 2022 08041
08/11/2022 FELICIA-ROXANA

MANOLACHE
OB OSCAR BRIDE

411 M 2022 08046 08/11/2022 JOYON ELECTRONICS SRL Joyon
412 M 2022 08047 08/11/2022 ADRIAN-COSTEL GRECU gioia

413 M 2022 08049
08/11/2022 ALEXANDRU-IOAN LAZAR

IONUT CERCEL
BULGĂRAȘUL tofu

414 M 2022 08050 08/11/2022 KVO AUTO PARTS S.R.L. KVO
415 M 2022 08052 08/11/2022 ASAHI EUROPE &

INTERNATIONAL LTD
PERONI NASTRO AZZURRO
STILE CAPRI ISPIRATA ALLO
STILE DI CAPRI PRODOTTA
A ROMA E BARI BIRRA
MEDITERRANEA

416 M 2022 08055 08/11/2022 ASAHI EUROPE &
INTERNATIONAL LTD

PERONI NASTRO AZZURRO
STILE CAPRI PRODOTTA A
ROMA E BARI BIRRA ROMA
PERONI QUALITA SUPERIORE

417 M 2022 08056 08/11/2022 REEA SRL reea
418 M 2022 08060 08/11/2022 REEA SRL reea. agency
419 M 2022 08061 09/11/2022 JULIE'S LAND SRL QUEEZEN
420 M 2022 08062 08/11/2022 CIPRIAN-IOSIF BENGA Veverița Mița
421 M 2022 08064 08/11/2022 CIPRIAN-IOSIF BENGA Motanul Zorro

422 M 2022 08069
08/11/2022 EDELWEISS MEDIAS

ACCOMODATION SRL
Serenity by Edelweiss

423 M 2022 08072 09/11/2022 SASTRERIA SRL IULIA Sasu
424 M 2022 08079 09/11/2022 SKI2BIKESHOP SRL sport n joy
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă
(210) (151) (732) (540)

425 M 2022 08083 09/11/2022 MARIAN MITOCARIU FIZZMANN
426 M 2022 08088 09/11/2022 WOLF BROTHERS CINEMA TRIO TANGO

427 M 2022 08089
09/11/2022 YUNNAN TOBACCO

INTERNATIONAL CO., LTD.
MC Brown

428 M 2022 08092
09/11/2022 YUNNAN TOBACCO

INTERNATIONAL CO., LTD.
MC Violet

429 M 2022 08095 09/11/2022 GABION FOOD SRL VENUSIAN
430 M 2022 08096 09/11/2022 CLAUDIU NECȘULESCU JIDVEI FĂRĂ CUVINTE
431 M 2022 08100 09/11/2022 SKY TEAM CONSULTING SRL FLORĂRESCU
432 M 2022 08102 09/11/2022 TANLINES SOLLUTION S.R.L. SB Sunny Bunny

433 M 2022 08105
09/11/2022 RAVITEX BUS SRL powered by RAVITEX

441 M 2022 08137
10/11/2022 FUNDAȚIA THE INSTITUTE/

INSTITUTUL
INTERNETICS

442 M 2022 08145 10/11/2022 ONUL GUARD SRL ONUL GUARD
443 M 2022 08146 10/11/2022 VIPERA GUARD SRL VIPERA GUARD
444 M 2022 08148 10/11/2022 CLINICA DR. MARIUTA SRL Clinicile Dr. Măriuța

445 M 2022 08152
10/11/2022 ANTOANETA-ZORINA

ENESCU
Canal Zorina Enescu 10

446 M 2022 08153 11/11/2022 SMART FAMILY SRL Mamici cu Lipici

447 M 2022 08156
10/11/2022 OLISO APART HUFF SRL Anam Cara To infinity and

beyond

448 M 2022 08161
11/11/2022 ROXANA- ANDREEA

PROTOPOPESCU
Rox Talks

449 M 2022 08168 11/11/2022 SC CITY HIGH SRL angelo grasso

450 M 2022 08171
11/11/2022 SWM IDEAL LIFE CONCEPT

SRL
360 selfie REVOLUTION

451 M 2022 08172
11/11/2022 ONLINE SHOP DISCOUNT

SRL
DMS

452 M 2022 08181
11/11/2022 EMANUELA MERCORE-

HUȚANU
Medicina Stilului de Viață

453 M 2022 08194 12/11/2022 ELITE MERCH SRL ANILLOROCA
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RaviCamper www.ravicamper.ro
434 M 2022 08107 09/11/2022 TREND VIZUAL STORE SRL T Trendmark
435 M 2022 08114 10/11/2022 SOLINA ROMANIA SRL GUSTOSO
436 M 2022 08115 10/11/2022 COSTIN SORIN DOGIOIU atoll
437 M 2022 08118 10/11/2022 RADICAL SOLUTIONS S.R.L. RADICAL
438 M 2022 08120 10/11/2022 ANDREI LUNGU PURRINGTERS
439 M 2022 08123 10/11/2022 SC GERAICO PROD COM abour
440 M 2022 08135 10/11/2022 MIHAI ZAHARIA MUNTEANU



(210) M 2020 05273
(151) 28/07/2020
(732) CĂTĂLIN BADEA, SAT PALEU

NR. 160, JUDETUL BIHOR, COM
PALEU, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

COLIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.17; 29.01.07

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

clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi culturale,
organizare de ceremonii de premiere, acordarea
de premii în educație, organizarea de ceremonii
de decernare de premii, organizare și găzduire
de decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor.

───────

(210) M 2020 05513
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SUNTEM CU TOȚII
DIFERIȚI. DIN FERICIRE.

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

20. Mobilier fabricat din lemn și articole fabricate
din plută, trestie, papură, răchită, corn, os, fildeș
și imitații ale acestor materiale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea la
un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora)
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 06794
(151) 25/09/2020
(732) ASOCIAŢIA BREASLA

CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI,
STR. POSTĂVARULUI NR. 32,
AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BREASLA CARCIUMARILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35.  Publicitate, asistenţă şi consultanţă în
organizarea managementului afacerilor.
41. Divertisment, activităţi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

CARPATILOR, NR. 60, BIROUL
19, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.07.25

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

20. Panouri decorative din lemn (mobilier).

35. Publicitate, publicitate prin mijloace de
publicitate, servicii de marketing, organizare
economica si organizatorica de proiect, activitati
de administrare si de birou pentru societati,
societati si uniuni, servicii de consultanţă în
afaceri comerciale, servicii ale unui ofertant
de franciză pentru organizatori de turniruri, şi
anume consultanţă comercială şi management
de servicii la planificarea, amenajare şi derularea
de turniruri, evenimente de divertisment şi pentru
timpul liber, comercializare de evenimente
sportive si de calatorie, sponsorizare în
formă de consultanţă antreprenorială pentru
firme inclusiv organizarea şi derularea de
evenimente şi/sau proiecte de marketing,
activităţi administrative de birou pentru firme,
companii şi ascociaţii, publicitate, marketing,
sponsorizare sub formă de publicitate pentru
promoţii de vânzare, închiriere şi utilizare de
automate de divertisment, maşini pentru jocuri,
automate de sport, automate de informaţii,
tonomate, jocuri electronice, aparate de jocuri,
aparate de sport, automate de cazinou, mese de
ruletă şi mese pentru jocuri de cărţi, publicitate,
marketing, prin utilizarea de automate de
divertisment, automate de joc, automate de
sport, automate de informaţii, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc şi aparate sportive,
consultanţă profesională în afaceri comerciale
şi tehnică cu privire la construcţia de localuri,
săli de jocuri, săli de sport şi cazinouri,
exploatarea de echipamente cu automate de
divertisment, automate de jocuri, automate de
sport, automate de informaţii, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc şi aparate de sport.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activitaţi
sportive şi culturale, inchirierea de aparate
de jocuri si divertisment pentru cazinouri,
organizarea si efectuarea de jocuri, jocuri
de noroc, organizarea de loterii, realizare
de jocuri pe internet, inclusiv on-line şi
sub formă de aplicaţii pentru telefoane
inteligente, jocuri online (din rețea), furnizare
de conţinut de divertisment şi/sau educaţional
pentru aplicaţii pentru dispozitive mobile şi
calculatoare, realizarea unui joc de cultură
generală prin intermediul aplicaţiilor pentru
telefoane inteligente, exploatarea de cazinouri
sau cazinouri de jocuri, respectiv operarea de
birouri de pariuri, operarea sălilor şi a locaţiilor
cu jocuri de noroc şi/sau cazinouri online pe
internet şi case de pariuri, jocuri de noroc pentru
internet, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de informare
privind jocurile de noroc, servicii de cazino,
pariuri și jocuri de noroc, servicii de divertisment
cu aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri

(210) M 2020 08241
(151) 13/11/2020
(732) TECVIVO S.R.L., STRADA
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de noroc în scopuri de divertisment, coordonare
de jocuri de noroc pentru mai mulți jucători,
furnizare de instalații de săli de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(maşini de jocuri), servicii de jocuri de noroc
online.
43. servicii oferite de săli de jocuri şi cazinouri,
servicii de mâncare și băuturi, toate acestea fiind
furnizate împreună cu unități de jocuri de noroc
și cazinouri, servicii oferite de baruri, cafenele,
restaurante, servicii de catering care urmează
să fie furnizate împreună cu unități de jocuri
de noroc și cazinouri, servicii de informare,
consiliere și consultanță referitoare la serviciile
menționate anterior.

───────

(210) M 2020 08392
(151) 19/11/2020
(732) CHEMARK ROM S.R.L., STR. C-

TIN BRANCOVEANU NR. 34A,
BL.15, SC.A, AP. 5, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CONFERINȚA
FITOFARMACIȘTILOR

DIN ROMÂNIA
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

41. Servicii de divertisment, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
publicare de texte, altele decât textele
publicitare, instruire, împrumut de cărți și
publicații periodice, divertisment de radio
și televiziune, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de colocvii, organizare și coordonare de
concerte, organizare și coordonare de
competiții, organizare și coordonare de
prelegeri, organizare și coordonare de jocuri,
organizare de examene pedagogice, informații
în materie de divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de reprezentații în
direct, planificarea de recepții (divertisment),
formare practică (demonstrație), organizarea
și conducerea de workshop-uri, rezervare de
locuri pentru spectacole, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, fotografie,
înregistrări pe benzi video (filmare), servicii
de agenții de bilete (divertisment), scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, antrenament (instruire), furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
îndrumare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, servicii de
instruire prestate cu ajutorul simulatoarelor,
organizare de evenimente, organizare de
evenimente dedicate specialistilor din industria
de protecție a plantelor.

───────

și mostre în scopuri publicitare, distribuție de
prospecte și de mostre, cercetări pentru afaceri,
studii de piață, publicare de texte publicitare,
organizare de expoziții cu scop comercial sau
antreprenorial, organizare de târguri comerciale,
publicitate online, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing promoțional,
campanii de marketing, publicitate și marketing,
promovarea vânzărilor pentru terți, asistență
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, redactare de texte publicitare,
dezvoltare și coordonare de proiecte de
voluntariat pentru organizațiile caritabile, servicii
de consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind geationarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri.

35. Publicitate, administrare de afaceri, servicii
de redactare, afișaj, difuzare de anunțuri,
prezentare de produse, distribuire de prospecte
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(210) M 2021 00811
(151) 03/02/2021
(732) ASOCIAȚIA AGRICULTORILOR

(540)

În conformitate cu Art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform Hotărârii
Comisiei de Contestaţii, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra
elementelor verbale: „MAROSI TERMEK

PRODUS MUREȘAN MUREȘ PRODUCT”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 07.01.09; 06.07.08;
26.01.01; 29.01.14

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

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor

35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de agenţii de comerț import-export, lucrări
de birou, publicitate, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasele 14,29,30,31,32
și 33 (exceptând transportul lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

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

MAGHIARI DIN ROMÂNIA-
ORGANIZAȚIA MUREȘ, STR.
LĂPUŞNA NR.23, JUD. MUREŞ,
TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

MAROSI TERMEK 
PRODUS MUREȘAN 

MUREȘ PRODUCT
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(210) M 2021 00855
(151) 25/02/2021
(732) IRINA VLĂDUCĂ -

MARGHILOMAN, STR. DRAGOŞ
VODĂ NR. 17, ET. 2+3, AP.B8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Alexandru Marghiloman

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
argintiu, blumarin

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 02472
(151) 25/03/2021
(732) SFINX CAMPER & CONVERSION

SRL, STRADA CARPATILOR,
NR. 60, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

SFINX CAMPER
& CONVERSION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 29.01.12

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

clase:
12. Remorci-cort, remorci (vehicule), rulote de
camping, remorci frigorifice, vehicule remorcate,
remorci pentru transport, remorci pentru
tractarea bărcilor, remorci pentru biciclete
(riyakah), acoperișuri pentru rulote, remorci
pentru transportul de vite, remorci pentru
cai, caroserii pentru remorci, remorci pentru
transportarea încărcăturilor, peridocuri pentru
ambarcațiuni, remorci pentru transportul de
utilaje, remorci pentru transportul copiilor,
remorci pentru transport de biciclete, vehicule
pentru colectarea deșeurilor, remorci pentru
vehiculele terestre, vehicule recreative de
camping combinate cu remorcă de cai, mașini
multifuncționale și vehicule industriale și de
agrement transformate în scopuri rezidențiale,
rulote, piese pentru vehiculele menționate
anterior, accesorii pentru vehicule, și anume
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portbagaje, plase pentru bagaje, suporturi pentru
schi, scaune, tetiere, centuri de siguranță,
vehicule multifuncționale, vehicule industriale și
de agrement transformate în scopuri de locuit.
37. Servicii de instalare și montare de aparate
de încălzire, de gătit, de electricitate, de
refrigerare, servicii de instalare de echipamente
pentru distribuția de apă și de gaz, servicii de
instalare de uși, acoperișuri, ferestre și orificii de
deschidere, servicii de montare de învelitori de
pardoseală și căptușeli pentru pereți, servicii de
construcţie, reparaţii, întreţinere, transformare şi
dezasamblare de rulote si autorulote, servicii de
construcţie, reparaţii, întreţinere, transformare
şi dezasamblare de de rulote si autorulote,
servicii de instalatii pentru de rulote si autorulote,
servicii de reparare și întreținere a vehiculelor
terestre, servicii de reparații și întreținere pentru
rulote, servicii de reparare și întreținere a
rulotelor, informare şi consiliere în domeniul
tuturor serviciilor menţionate anterior.

───────

(210) M 2021 03302
(151) 22/04/2021
(732) SATUL INTELIGENT SRL, STR.

INV. ST. STĂNCESCU NR. 90,
SAT ALUNIŞU, JUD. DÂMBOVIŢA,
COMUNA CORNĂŢELU,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Smart Village
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
acoperăminte pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducere şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ cu
ridicata şi amănuntul.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 03321
(151) 22/04/2021
(732) SADAGRO INTERPROD SRL, SAT

CIORANII DE JOS NR. 1174F, JUD.
PRAHOVA, COMUNA CIORANI,
107160, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SADAGRO INTERPROD
FURAJE CIORANI

PENTRU O CRESTERE
ECHILIBRATĂ ŞI SĂNĂTOASĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.02; 29.01.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
356c), galben (Pantone 129c)

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale.
───────
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(210) M 2022 02865
(151) 21/04/2022
(732) MANGO TROPICAL SERVICES

SRL, STR. ING. DUMITRU ZOSIMA
NR. 77, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011539, ROMANIA

(540)

NP

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

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2022 03247
(151) 09/05/2022
(732) MIHAI URMĂ, STR. ALEXANDRU

PETOFI, NR. 1A, JUDEȚ BRAȘOV,
TELIU, 507225, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Societatea Română de
Radiestezie Radiestezie

și Inforenergetică

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 26.03.01

(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 04115
(151) 14/06/2022
(732) HERMES COD SRL, STR.

LIBERTĂȚII NR. 188, JUD. CLUJ,
APAHIDA, CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGĂ NR. 106, BL C1, ET.
4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Toate e-mail-urile
duc la sediulsocial.ro

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, 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, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,

răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de agenţie de import-
export, facturare, marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, promovarea vânzarilor pentru
terţi, inchirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.
42. Furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică a
datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web).

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(210) M 2022 04125
(151) 22/06/2022
(732) MIHAI TIBERIU LEVENTE

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STRADA NOUA NR. 2, JUD.
MUREŞ, BOTORCA, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Bean Roasters SPECIALTY
COFFEE 4 SPECIAL PEOPLE

SPECIALTY COFFEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02; 26.11.12;
08.07.25

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

30. Cafea și băuturi pe bază de cafea.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 04148
(151) 15/06/2022
(732) CITYDIGITAL MEDIA SRL, ALEEA

ELIBERĂRII, NR. 36, JUDETUL
CONSTANTA, VALU LUI TRAIAN,
907300, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Vălureni
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru terți, agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, dezvoltare de concepte de marketing,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare post producție de publicitate
și reclame, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte
de publicitate comercială, marketing digital,
marketing pentru evenimente, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului pe
site, organizarea de trageri la sorți cu premii
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire de
publicații publicitare, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de reclame radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
evenimente speciale, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor

pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate de tip
pay per click (ppc), publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate online într o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
online printr o rețea informatizată de comunicații,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
pentru site urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, regie de film pentru filme
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de cumpărare de media,
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, postarea
de afise publicitare, sondaje de opinie, servicii
de grafică publicitară, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de lansare de
produse, servicii de layout în scopuri publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
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motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site uri web, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare, servicii de promovare a
afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate, închirierea
de material publicitar, marketing cu public
țintă, furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare
in publicitate, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
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tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii de
publicitate pentru jocuri de baseball, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, promovare și
relații publice, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de strategie de marcă,
servicii de telemarketing, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare de
tip "pay per click", servicii publicitare pentru
cărți, servicii publicitare pentru hoteluri, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului
la probleme de mediu, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
în materie de prestații comerciale, servicii
publicitare privind investițiile financiare, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
servicii publicitare și de promovare, studii



de marketing, redactare de texte publicitare,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, asistență comercială privind
deschiderea de francize, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, intermediere publicitară,
negociere de contracte de publicitate, organizare
de întâlniri de afaceri, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
de specialitate privind eficiența în afaceri,
servicii de strategie în afaceri, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, abonament la
un pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
pachete media, planificarea de abonamente la
ziare, realizare de abonamente la pachete de
informații, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente la
ziare, pentru terți, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servii de
abonamente la publicații, pentru terți.

───────

(210) M 2022 04738
(151) 12/07/2022
(732) BOGDAN LASCAR, STR.

INTRAREA POIANA, NR. 25,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CLINICA LASCĂR

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale.

───────
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(210) M 2022 04982
(151) 20/07/2022
(732) VIOREL NICOARA, STR. AV. ILIE

MACELARU, NR. 1, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) Cabinet ind. GREAVU Doina Mariana,
STR. CONSTANTIN NOICA, BL. 2, SC.
B, ET. 1, AP. 21, JUD. SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

TRANSALPINA
MOTORLAND ROMANIA

În conformitate cu Art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1002580/30.01.2023, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „TRANSALPINA” și „ROMANIA”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.01.03; 24.07.03

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

35. Publicitate, reclama, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala,
management si marketing, distribuire de
materiale publicitare, respectiv: prospecte,
eșantioane, imprimate, creare si gestiune baze
de date, studii de piata, cercetare de marketing,
furnizare de informatii comerciale, servicii de
intermediere comerciala, prezentare de produse
pentru vindere in detaliu, totul, in domeniul
sporturilor terestre cu motor.
37. Servicii de intretinere, reparatii si asistenta
in caz de deranjamente, in domeniul vehiculelor
cu motor terestre.
41. Organizare de activitati sportive si culturale,
de competiții, concursuri, educație, organizarea
de antrenament, instruire, divertisment,

organizare de cluburi de divertisment, asigurare
de cronometraj in manifestatii sportive,
consultanta de specialitate in educație si
formare, asigurare de echipament sportiv, de
locații de terenuri pentru sport, totul, in domeniul
sporturilor cu motor, consultanta profesionala in
domeniul practicării sporturilor terestre cu motor
(instruire).

───────
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NR.2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.03; 27.07.01;
26.11.08; 26.01.03; 24.07.23; 24.07.01;
03.07.24; 01.03.02

(591) Culori revendicate:mov, albastru, verde,
auriu

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

29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), musaca
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru

(210) M 2022 05050
(151) 22/07/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

FAMILIA SAFIR 
din 1945

DELICIOSUL DE VASLUI
Păsări crescute 

 Safir

în ferme rurale. Fără 
coloranți.

GARANŢIE A FAMILIEI 
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îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste 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 a produselor
carne si produse din carne, peşte, păsări de
curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal

din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă , hamburgeri
(sandvișuri) cu carne, hot dog (sandvișuri) din
carne, lipii cu carne, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne,
rulouri umplute cu carne, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu carne
încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)cu
carne, clătite umplute cu carne, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, congelată,
preparată, plăcintă cu carne, prânzuri la cutie
cu carne, produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere brute şi neprocesate,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea  animalelor,  hrană  pentru  păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agentii
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de



telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana pentru
animale, animale vii, alimente si bauturi.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, servicii oferite de ferme
agricole.

───────

(210) M 2022 05086
(151) 25/07/2022
(732) SC BEST TEAM ASSISTANCE

SRL, STR. RĂZBOIENI, NR.8,
ETAJUL 2, JUD. BACĂU, BACĂU,
600031, BACĂU, ROMANIA

(540)

www.panourilefotovoltaice.ro
BEST TEAM ASSISTANCE

The future is HERE!
În conformitate cu Art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1001141/16.01.2023, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „www.panourilefotovoltaice.ro”.

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 26.01.14; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
4. Energie electrică.

───────
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(210) M 2022 05555
(151) 14/08/2022
(732) ANDREI-FLORIAN DINU, STR.

ANDREI COTRUS, NR.61, BL.
CORP AB, AP. A03, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INKSTAR TATTOO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
26.11.03

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

44. Servicii oferite de saloane de tatuaj.
───────

(210) M 2022 05580
(151) 16/08/2022
(732) MELISSA FOODS SRL, B-DUL

IANCU DE HUNEDOARA NR.
25, PARTER, BL. 2, SC. 1, AP.
5, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RMO RADULESCU
MOTRU OFFICE

Conform adresei nr.1001767/20.01.2023,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: "RADULESCU MOTRU".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comert imobiliare.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare.
37. Construcții civile, construcții și demolări de
clădiri, reparație și întreținere de clădiri.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(210) M 2022 05635
(151) 17/08/2022
(732) DAMAO CIBRAN S.R.L., SAT

COSERENI, STR. SARBENI,
NR.12, JUDETUL IALOMITA,
COMUNA COȘERENI, IALOMIȚA,
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)

DAMAO CIBRAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

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),

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).

───────

(210) M 2022 05660
(151) 18/08/2022
(732) BOGDAN - FLORIN COLEA,

STR. REZERVELOR NR. 64H,
AP. 4, JUDETUL ILFOV, SAT
ROSU COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SABOR DEL MAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2022 05678
(151) 18/08/2022
(732) CICIOSOUND SRL, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, NR.3, JUDET CLUJ,
DEJ, CLUJ, ROMANIA

(740) OPREA I PATRICIA DIANA-CABINET
INDIVIDUAL MĂRCI DE PRODUSE
ȘI SERVICII, DESENE ȘI MODELE
INDUSTRIALE, STR DIMITRIE GUSTI,
NR.4-6, CORP 1, AP.3A, JUDET
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400677, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Georgiana Lobonț
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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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, organizarea de concerte
de muzică în direct, organizarea de concerte
în direct susținute de formații muzicale,
producere de concerte muzicale, prezentarea
prestaţiilor live, prezentarea prestaţiilor muzicale
live, prezentare de concerte, organizarea
de 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 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

───────

(210) M 2022 05695
(151) 19/08/2022
(732) HERBAGETICA SRL, STR.

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

(540)

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA PARASITES12

DETOX FORTE 12
EXTRACTE INTENSE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.07.01; 26.11.02;
03.07.11; 24.09.05; 26.01.03

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

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

de instruire, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea operelor de artă vizuale, literare
sau muzicale publicului, în scop cultural sau
educațional, servicii de editare video pentru
evenimente.
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(210) M 2022 05848
(151) 29/09/2022
(732) JFD MEDICAL S.R.L., ŞOSEAUA

PIPERA NR.4, ETAJ 6, SETOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STATERA The Excellence
of Pure Beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.01.03

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
albastru deschis (HEX #79F8F8, HEX
#A9EAFE), negru (HEX #303030)

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

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

───────

(210) M 2022 05851
(151) 01/06/2022
(732) Adventum Befektetési

Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, BATTHYÁNY
UTCA 3. FSZT.1. H-1015 ,
BUDAPEST, UNGARIA

(740) Cabinet de Proprietate Intelectuală
Neagu Laura, STR. DINU VINTILĂ,
NR. 6B, BL. 3, SC. K, ET. 1, AP. 2,
COMPLEX CENTRAL PARK, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Adventum
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, vânzare prin
licitație publică, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de achiziții,
servicii de intermediere în achiziții, cotații de
preț pentru produse sau servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, analiză
de preț, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, achiziții de
produse în numele societăților terțe, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, servicii de
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comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi), informații despre
metode de vânzare, servicii de comparare a
prețurilor la energie, achiziții de contracte de
furnizare de energie, furnizare de recomandări
pentru produse de larg consum, consiliere cu
privire la produse de consum, administrarea
vânzărilor, servicii de gestionare a vânzărilor,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizarea
de informații privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații despre produse de larg
consum, și anume cu privire la cosmetice,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, servicii de import
și export, servicii ale agențiilor de import,
agenții de import-export, agenții de import-
export în domeniul energiei, realizare de
abonamente la pachete de informații, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la servicii de internet,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, intermedierea de contacte comerciale
și economice, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii

comercianți, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse servicii de asigurări, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, servicii de
comandă cu ridicata, intermediere de contracte
(pentru terți), negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, servicii de telemarketing, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru alte
persoane, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați,
managementul întreprinderilor industriale și
comerciale pentru dotarea acestora cu articole
de birou, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii imobiliare, servicii de evaluare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
depunere în casete valorice.

───────
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(210) M 2022 05908
(151) 01/06/2022
(732) Adventum Befektetési

Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, BATTHYÁNY
UTCA 3. FSZT.1., BUDAPEST,
1015, UNGARIA

(740) Cabinet de Proprietate Intelectuală
Neagu Laura, STR. DINU VINTILĂ,
NR. 6B, BL. 3, SC. K, ET. 1, AP. 2,
COMPLEX CENTRAL PARK, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Adventum Group
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, servicii administrative referitoare la planurile
de cumpărare de acțiuni de către angajați,
servicii de achiziții, servicii de intermediere în
achiziții, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizare
de informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, servicii de comparare
a prețurilor, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, informații despre metode
de vânzare, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicații, servicii ale agențiilor de
export, servicii pentru promovarea exporturilor,
consiliere cu privire la produse de consum,
administrarea vânzărilor, servicii de gestionare

a vânzărilor, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea de informatii privind bunurile de larg
consum, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
servicii de internet, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, intermedierea de contacte comerciale
și economice, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, negociere
șîncheiere de tranzacții comerciale pentru terți:
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, informare și consultanță cu
privire la comerțul exterior, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse servicii de asigurări, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, brokeraj cu liste
pe bază de nume și adrese, intermediere de
contracte (pentru terți), negociere de contracte
cu plătitorii de servicii medicale, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți, cotații
pentru oferte de licitații, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii de comandă (pentru
terți), intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, servicii
de telemarketing, organizare de prezentări de
firme comerciale în domeniul achiziționării și
comercializării de produse, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
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bunuri, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
servicii de intermediere și consultanță în
afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii imobiliare, servicii de evaluare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
depunere în casete valorice.

───────

(210) M 2022 05909
(151) 25/04/2022
(732)

Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, BATTHYÁNY
UTCA 3. FSZT.1., BUDAPEST,
1015, UNGARIA

(740) Cabinet de Proprietate Intelectuală
Neagu Laura, STR. DINU VINTILĂ,
NR. 6B, BL. 3, SC. K, ET. 1, AP. 2,
COMPLEX CENTRAL PARK, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ADVENTUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, vânzare prin licitație publică,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de acțiuni
de către angajați, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de achiziții,
servicii de intermediere în achiziții, cotații
de preț pentru produse sau servicii, servicii
de cumpărături prin compararea prețurilor,
analiză de preț, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumator, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de aprovizionare pentru terți
(achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, informații despre metode
de vânzare, organizare de abonamente la
ziare electronice, servicii pentru promovarea
exporturilor, servicii ale agențiilor de export,
furnizare de recomandări pentru produse
de larg consum, consiliere cu privire la
produse de consum, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, intermedierea de contacte comerciale
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și economice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări, pentru
a permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, organizare de
abonamente la pachete media, servicii de
comandă cu ridicata, brokeraj cu liste pe bază
de nume și adrese, organizarea de servicii
contractuale [comerciale] cu terți, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare.

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii imobiliare, servicii de evaluare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
depunere în casete valorice.

───────

(210) M 2022 05910
(151) 25/04/2022
(732)

Adventum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, BATTHYÁNY
UTCA 3. FSZT.1., BUDAPEST,
1015, UNGARIA

(740) Cabinet de Proprietate Intelectuală
Neagu Laura, STR. DINU VINTILĂ
NR. 6B, BL. 3, SC. K, ET. 1, AP. 2,
COMPLEX CENTRAL PARK, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ADVENTUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, vânzare prin licitație publică,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de acțiuni
de către angajați, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de achiziții,
servicii de intermediere în achiziții, cotații de
preț pentru produse sau servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, analiză
de preț, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, achiziții de
produse în numele societăților terțe, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
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intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, servicii de
comparare a prețurilor, consiliere cu privire la
produse de consum, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, intermedierea de contacte comerciale
și economice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, regruparea, pentru
alte persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
organizare de abonamente la pachete media,
servicii de comandă cu ridicata, brokeraj cu
liste pe bază de nume și adrese, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
negociere de contracte cu plătitorii de servicii
medicale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,

servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii imobiliare, servicii de evaluare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
depunere în casete valorice.

───────
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(151) 29/08/2022
(732) BOCA DENTAL DOCTORS SRL,

STR. CASTELANULUI, NR.8A,
JUDEETUL BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, 420135, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

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

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1001326 din
data 17.01.2023, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: Servicii de

asistență stomatologică Profilaxie Endodontie
microscopică Protetică dentară Chirurgie danto-

alveolara Implantologie Protetică implantara.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 02.09.10;
02.03.30

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

clase:

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap.
44. Servicii medicale si de sanatate, servicii
de îngrijiri medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale de igienă orală,
stomatologie, stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii de chirurgie in
domeniul stomatologiei, servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2022 05936
(151) 29/08/2022
(732) ALEXANDRU GRECEA, STR.

HĂRMANULUI NR.29, BL.2, SC.B,
AP.12, JUDEȚ BRAȘOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, 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)

PLEY bets slots coffee

(531) Clasificare Viena:
21.01.09; 11.03.03; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de divertisment, instruire, furnizarea
de activităţi de petrecere a timpului liber
(divertisment), activități sportive, săli de jocuri,
organizare de jocuri și competiții, jocuri de
noroc, administrare (organizare) de jocuri de
poker, servicii de jocuri de noroc online de
pe dispozitive mobile, jocuri de pariuri on-line,
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BOCA DENTAL DOCTORS
Servicii de asistență

stomatologică 
Profilaxie 

Endodontie microscopică 
Protetică dentară 

Chirurgie danto-alveolară 
Implantologie

Protetică implantară



43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2022 05996
(151) 31/08/2022
(732) KAIF MANAGEMENT SRL,

STRADA AUROREI NR. 2,
SPATIUL NR. 004-005, BLOC A6,
JUDEȚUL ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 500113, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL BACĂU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

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

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1001024 din
data 13.01.2023, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: EATERY

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

servicii de jocuri de loterie, servicii de jocuri
de pronosticuri, servicii de jocuri de cărţi, jocuri
electronice, furnizare de divertisment online sub
formă de turnee de jocuri, pariuri sportive,
servicii oferite de cazinouri, servicii specifice
cazinourilor, servicii de cazino (jocuri), servicii de
cazino on-line, închiriere de jocuri de cazinou,
furnizare de instalații de cazinou, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, serviciile
menționate anterior online pe toate tipurile de
rețele de comunicare, închiriere de mașini și
aparate de jocuri, furnizare de instalații de săli
de jocuri, furnizare de instalații pentru cazinouri
și pentru jocuri, servicii de jocuri on-line printr-
o rețea de calculatoare, servicii de jocuri de
noroc în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc.
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(210) M 2022 06123
(151) 05/09/2022
(732) AFFINITY LIFE CARE SRL, STR.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU,
NR. 33, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD
LACUL TEI, NR. 56, BL 19, SC B AP
52, SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

AFFINITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Case de oaspeți, case de vacanță, cazare
temporară furnizată de centre de recuperare,
servicii de creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor
pe timpul zilei( masă și cazare), servicii de
caritate, și anume, furnizarea de alimente pentru
persoanele nevoiașe, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, servicii de catering pentru spitale,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
servicii de catering pentru centre rezidențiale cu
asistență medicală, servicii de catering pentru
cămine de bătrâni.
44. Servicii de cămine de bătrâni, servicii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii
medicale și de sănătate, servicii de evaluare a
sănătăţii, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență spitalicească la
domiciliu, servicii medicale pentru tratarea bolii
alzheimer, servicii de consultanță referitoare la
îngrijirea sănătății, servicii de consultanță în
domeniul asistenței medicale, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii de
cazare în case de odihnă, servicii de asistență
pentru bolnavi la domiciliu, servicii medicale
oferite printr-o rețea de furnizori de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii de informare cu privire la asistența
sanitară, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informare și consiliere
cu privire la sănătate, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii de analize de laborator
în cadrul tratamentului pentru persoane,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu

handicap sub formă de asistență medicală la
domiciliu, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii oferite de un psihoterapeut,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de tratament medical,
furnizare de servicii medicale, servicii de
îngrijiri medicale, servicii de consiliere medicală,
servicii de medicină regenerativă, servicii ale
clinicilor medicale, servicii de evaluare medicală,
servicii de asistență medicală, servicii de
control fizic, îngrijirea bolnavilor (servicii de
-), servicii de examinări medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii
de consiliere referitoare la bolile degenerative,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere legate de tratarea
bolilor degenerative, furnizare de informații
despre servicii de asistență medicală, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei.

───────
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(151) 05/09/2022
(732) SCA GALU & ASOCIAȚII, STR. V.

BRANIȘTE, NR. 56, BL. A, SC. A,
AP. 9, SECTOR 3, BUCURESTI,
030717, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#5AB85A), galben (HEX#F5E836)

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2022 06133
(151) 05/09/2022
(732) CECCAR- CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
STR. INTRAREA PIELARI, NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040296,
ROMANIA

(540)

EXPERT CONTABIL
CRIMINALIST - CECCAR

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

35. Contabilitate pentru terți, investigații
comerciale, întocmire de rapoarte economice,
investigații de fraudă privind afacerile
comerciale, servicii de expertiză contabilă
judiciară.

───────

(210) M 2022 06141
(151) 05/09/2022
(732) SOCIETATEA BOROMIR IND SRL,

STR. TÂRGULUI, NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240485, VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir COZONAC Ho-Ho-Ho!

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.25;
02.01.27

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru,
verde, galben, portocaliu, roz, maro,
auriu (Pantone 7555)

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

30. Alimente pe bază de ovăz, aluaturi pentru
produse de panificație, patiserie, cofetărie,
aluaturi pentru foietaj (produse de patiserie),
aluaturi pentru pizza (produse de patiserie),
aluaturi refrigerate (produse de patiserie),
aluaturi uscate (produse de patiserie), amandine
(produse de cofetărie), aperitiv (produse de
patiserie), aperitiv cu brânză si marar, aperitiv
cu crenvuști, aperitiv cu varză, aperitiv cu
carne, arpacaș (produse din cereale), arpacaș
din grâu, arpacaș din orz sau orzoaică,
arpacaș din ovăz, arpacaș pentru alimentație
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umană, azimă (produse de panificație din
făină), baghete (produse de panificație), baghetă
albă dublu coaptă (produse de panificație),
baghetă alba rustică (produse de panificație),
baghetă cu adaosuri (produse de panificație),
baghetă simplă (produse de panificație), baghetă
tărănească (produse de panificație), batoane
(produse de panificație din făină de grâu),
batoane simple (produse de panificație), batoane
cu adaosuri (produse de panificație), batoane
cu lapte si diferite arome si adaosuri (produse
de panificație), batoane de lemn dulce pentru
produse de cofetărie, baton din cereale, batoane
din cereale cu diferite arome si adaosuri,
bezele (produse de cofetărie), biscuiți (produse
de patiserie), biscuiți simpli, biscuiți aperitiv,
biscuiți cu cereale, biscuiți cu cremă, biscuiți
obisnuiți, biscuiți cu adaosuri, biscuiți cu semințe,
biscuiți dietetici, biscuiți glazurați, biscuiți pe
bază de malț, blaturi de tort (produse de
patiserie), bomboane simple, bomboane cu
diferite adaosuri si umpluturi, bomboane cu
mentă, branzoaice (produse de patiserie),
briose(produse de patiserie), budinci (produse
de cofetărie), caramele (produs de cofetărie),
cereale pentru diferite gustări pe bază de cereale
si preparate alimentare pe bază de cereale,
cereale expandate, cereale uscate, chantecler
(produse de cofetărie), chipsuri de cartofi
acoperite cu ciocolata, checuri (produse de
patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată, checuri
cu diferite creme si adaosuri, checuri glasate cu
ciocolată, checuri glazurate, checuri marmorate
cu cremă, cheesecake (produse de cofetărie),
chifle (produse de panificație din făină, chifle
simple, chifle cu adaosuri si umpluturi, chifle
cu semințe, chocottone (produse de patiserie),
ciocolată, ciocolată de casă, ciocolată caldă
cu marshmallow, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu diferite amestecuri si umpluturi, ciocolată cu
lapte, ciocolată pentru fântâna, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată pentru produse de cofetărie,
patiserie si pâine, ciocolată tartinabilă, cicolată
caldă, clătite, coji de tarte (produse de patiserie),
colaci (produse de panificație din făină), colac
festiv, colac pentru mireasă, colac moldovenesc,
colac pentru moț, cornetti (produse de patiserie),
cornetti cu diferite arome si adaosuri, cornulețe
(produse de patiserie), cornulețe cu diferite
arome si umpluturi, cornulețe cu rahat, cornulețe
cu umplutură de gem de fructe, cornulețe
foietaj cu diferite arome si umpluturi, cornuri
(produse de panificație din făină)' cornuri cu
diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cosulețe foi (produse de patiserie), covri
- dog, covrigi (produse de panificație din făină),

covrigi cu adaosuri, arome si umpluturi, covrigi
cu sare, covrigi fierți, covrigi fierți cu adaosuri,
covrigi fierți cu sare, covrigi impletiți cu semințe,
covrigi impletiți, covrigi impletiți cu adaosuri si
arome, covrigi simpli, covrigi buzoieni, covrigi
buzoieni cu adaosuri si arome, covrigi de Buzău,
covrigi de Buzău cu adaosuri si arome, covrigei
(produse de panificație din făină), covrigei cu
diferite adaosuri si arome, cozonaci (produse de
patiserie), cozonaci cu diferite arome, arome si
adaosuri, cozonaci glazurați, cristale de jeleuri cu
arome, pentru fabricarea produselor de cofetărie
cu jeleuri, creme pentru prajituri (produse de
cofetărie), cremă caramel, cremă cu crochete,
cremă de ouă englezească, cremă pe bază
de cacao, cremă pe bază de ciocolată, cremă
pe bază de cafea, cremă pe bază de nes,
cremă tartinabilă pe bază de ciocolată, cremă
tartinabilă de cacao, cu alune de pădure,
cremă cu vanilie, cremă cu fructe, cremă cu
diferite arome si adaosuri, cremșnit (produse de
patiserie), crochete cu diferite adaosuri (produse
de patiserie), crochete împletite cu semințe,
croissant (produse de patiserie), croissant cu
diferite arome si umpluturi, croissant proaspăt cu
unt, croissant simplu, crutoane, crostini (produse
de panificație din faina), cupcakes (produse
de cofetărie), cupcakes cu ciocolată, cupcakes
cu diferite creme si adaosuri, decoratiuni
comestibile pentru prăjituri, deserturi, deserturi
cu înghețată, deserturi pe baza de ciocolată,
deserturi preparate (produse de patiserie,
produse cofetărie), jeleuri romboidale pentru
produse de cofetărie, drajeuri cu diferite arome,
dropsuri (produs de cofetărie), dropsuri cu
diferite arome si umpluturi, dropsuri cu diferite
arome, dropsuri simple, dulciuri, dulciuri de
înghețată din iaurt, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
ecleruri (produse de patiserie), ecleruri cu diferite
umpluturi, faina si preparate din cereale, faină
albă de grâu dur, faină albă de grâu grifică, faină
albă din grâu de panificație, făină alimentară,
faină de boabe, făină de cartofi alimentara, făină
de fasole, făină de grâu, făină de orez, făină de
orz, făină de ovăz, făină de porumb, făină de
secară alimentară, făină de secară prăjită, făină
dietetică din grâu de panificație, făină din brizură
de orez, făină din germeni de grâu, făină din
germeni de porumb, făină de tapioca alimentară,
făină graham, făină integrală de grâu, făină
integrală de secară, făină neagră din grâu de
panificație, făină semialbă de grâu dur, făină
semialbă de secară, făină semialbă din grâu de
panificație, făină simplă, fidea (paste făinoase
din făină), fidea cu diferite adaosuri, fidea cuiburi,
figurine din ciocolată (produse de cofetărie),
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figurine din pastă de zahăr, floricele (produse de
cofetărie), floricele de porumb, foi de pandișpan
(produse de cofetărie), foi de plăcintă (produse
de patiserie), foi pentru cremșnit (produse
de patiserie), foi pentru prăjituri (produse de
patiserie), foi pentru produse de cofetărie, foi
pentru produse de patiserie, foietaje (produs de
patiserie), foietaje cu diferite adaosuri si arome,
foietaje cu diferite umplutiri, fondante (produse
de cofetărie), franzelă (produse de panificație
din faina), franzelă cu adaosuri, franzeluță,
franzeluță graham, franzeluță țărănească, fructe
de pădure învelite in ciocolată (produse de
cofetărie), fructe trase in ciocolată (produse
de cofetărie), fulgi de cereale uscate, fulgi
de grâu, fulgi de orez, fulgi de ovăz, fulgi
de porumb, fulgi din amestecuri de cereale,
fulgi din tărâță de cereale, fursecuri (produse
de patiserie), fursecuri asortate, fusilli (paste
făinoase din faina), germeni de grâu (produse
din cereale), germeni de porumb (produse din
cereale), glucoză cu arome, glucoză pentru
uz alimentar, glucoză tablete, gogoși (produse
de patiserie), gogoși simple, gogoși cu diferite
arome si umpluturi, grâu spelt, procesat,
griș, griș alimentar (griș si calciu gris), griș
de porumb, grisine (produse de panificație),
grisine cu diferite adaosuri, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, halva,
halva cu diferite arome si adaosuri, hot- dog,
inghetata, sorbeturi si alte produse similare
sub forma de inghetata, comestibile, înghețată
cu arome, înghețată cu ciocolată, înghețată
cu fructe, înghetatâ de iaurt, înghețată din
lapte, înghețată tip șerbet, ingrediente pentru
înghețată, japoneze (produse de panificație din
făină), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
lipie (produse de panificație din făină), lipie
albă, lipie cu adaosuri, lipie neagră, lipie
semilună, lipie simplă, lipiuță cu ceapă si brânză,
lipiuțe mexicane, mancare pe baza de taitei,
pentru bebeluși, macaroane (paste făinoase),
macarons (produs de cofetărie), maia (produs
de panificație din făină), maioneză, mălai,
malai comun, malai extra fara gluten, malai
extra, malai superior, malt pentru alimentație,
maltoză, mămăligă, mâncăruri pe bază de
făină, mâncăruri pe bază de mălai, marțipan,
merdenele (produs de patiserie), merdenele cu
diferite umpluturi (produse de patiserie), mere
in foietaj (produse de patiserie), miniamandine
(produse de cofetărie): minibaghete (produse
de panificație din faina), minibaghete cu
diferite adaosuri, minicoșulete cu diferite
umpluturi (produs de cofetărie), minicrostini,
minicupcakes cu fructe (produse de cofetărie),
minicupcakes cu ciocolata, minicupcakes cu

tiramisu, minieclere (produse de cofetărie),
minisandwich diferite sortimente (produse de
patiserie), miniștrudele (produse de patiserie),
miniștrudele cu diferite umpluturi, minitarte
(produse de cofetărie), minitrufe (produse de
cofetărie), mucenici (produse de panificație din
făină), musli napolitane (produse de patiserie ),
napolitane cu diferite adaosuri, napolitane
glazurate, napolitane simple, nuga (produse de
cofetărie), nuga cu diferite arome si adaosuri,
nuga simpla, rez, paste si taitei, orez pentru
prepararea produselor de panificație, patiserie
si cofetărie, orez decorticat, orz decojit, orz
măcinat, orz pentru alimente, ovăz decojit, ovăz
decorticat, ovăz pentru alimente, ovăz pentru
arpacaș, ovăz pentru fulgi, pâine, produse de
patiserie si produse de cofetărie, pâine, pâine
acloridă, pâine albă, pâine albă cu adaosuri,
pâine albă cu cartofi si maia, pâine albă cu
cartofi, pâine albă de țară rustică, pâine albă
dublă coaptă, pâine albă fără sare, pâine albă
floare, pâine albă împletită, pâine albă pe vatră,
pâine albă rotundă, pâine albă sapoca, pâine
albă toast, pâine ciabatta, pâine cu făină de
ovăz, pâine cu făină dietetică, pâine cu fibră
alimentară, pâine cu secară, pâine cu secară
toast, pâine de casă, pâine de secară cu
semințe de floarea soarelui, pâine dietetică,
pâine din amestecuri de făină, pâine fără
gluten, pâine fără sare, pâine feliată, pâine
fimituri, pâine graham, pâine graham toast, pâine
împletită, pâine integrală, pâine integrală cu
adaosuri, pâine integrală toast, pâine jimbla
țărănească secară, in, floarea soarelui, pâine
jimbla, pâine matinal alb, pâine matinal graham,
pâine mozaic, pâine neagră, pâine neagră
cu adaosuri, pâine neagră cu cartof, pâine
nedospită, pâine pave cu maia, pâine rustică
cu semințe si cereale, pâine semialbă, pâine
semialbă cu adaosuri, pâine semialbă simplă,
pâine țărănească albă, pâine țărănească neagră
cu semințe, pâine toast semințe dovleac, pâine
uscată, pâine casei, păinică cu cremwusti si
semințe, pâinișoară cu tărațe, paleuri cu nucă
(produse de patiserie), pâine panaghie (produse
de panificație din făină), panettone(produs
de patiserie), panettone cu diferite adaosuri,
pască (produs de patiserie), pască cu diferite
umpluturi si arome, paste, paste făinoase cu
adaosuri(scurte, medii, lungi), paste făinoase
din grâu dur, paste făinoase din grâu moale,
paste făinoase simple (scurte, medii, lungi),
paste făinoase umplute, paste pentru prăjituri,
paste pentru produse de patiserie, pastile
de drojdie, altele decât cele de uz medical,
paleuri (produse de patiserie), pateuri (produse
de patiserie), pateuri cu diferite umpluturi si

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



arome, pesmet, pesmet din pâine, pesmet
din produse de panificație, petit pain vanilie
(produs de cofetărie), petit pain cu brânză,
petit pain cu ciocolată, pișcoturi, pișcoturi cu
adaosuri, pituști (produse de panificație din
făină), pituști albe rustică, pituști albe, pituști
cu adaosuri, pituști din secară, pituști integrale,
pituști țărănești, pizza, pizza diferite sortimente,
plăcinte, plăcinte cu diferite umpluturi, adaosuri
si arome, porumb măcinat, porumb pentru
consum alimentar, porumb pentru griș, porumb
prăjit, praf pentru prăjituri, prafuri pentru
înghețate, prăjituri (produse de cofetărie),
prăjituri diferite sortimente, prăjituri cu foi,
prăjituri cu blat, prăjituri cu diferite creme,
prăjituri cu friscă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu nuci, prăjituri specialități,
prăjituri cu glazură si diferite elemente de
dăcor, prăjiturici uscate prăjituri de orez, prăjituri
cu bezea, praline, preparate alimentare pe
bază de ciocolată, prescură (produse de
panificație din faina), pricomigdale, profiterol
(produs de cofetărie), produse din ciocolata cu
lichior, produse de patisserie Daneza, produse
aromatice (preparate - de uz alimentar), produse
de cofetărie din caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu cremă spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
invelite in ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de jeleuri,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie pe bază de cacao, produse
de cofetărie pe bază de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de fructe, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
diversificate, produse de panificație, produse
de patiserie specialități: produse de patiserie
congelate, produse din cacao, produse obținute
prin expandare sau prajire, produse expandate
din cereale, pufuleți (produse din cereale),
putuleți cu diferite arome, rahat (produse de
cofetărie), rahat cu arome de fructe, rahat cu
cacao, rahat cu diferite adaosuri si arome,
ruladă (produse de cofetărie), ruladă cu diferite
umpluturi, rulouri, rulouri cu diferite umpluturi,
rulouri de primăvară, salam de biscuiți (produs
de cofetărie), saleuri (produs de patiserie),
saleuri cu diferite adaosuri, saleuri simple,

sandwichuri, savarine (pradus de cofetărie),
scoici foietaj (produs de patiserie), snacksuri
(produse de patiserie), spaghete, specialități
de panificație, specialitate floare, specialități
cu cereale, specialități de panificație împletite,
specialități din pâine, specialități de patiserie,
specialități de cofetărie, spirală (produs de
panificație din făină), spirală cu adaosuri, spirală
simplă, fursecuri sprițate (produs de cofetărie),
spume ca desert (produse de cofetărie), spume
de ciocolată, ștrudele (produse de patiserie),
ștrudele cu diferite umpluturi si arome, tagliatelle
cuburi (paste făinoase), tăiței cu diferite adaosuri
(paste făinoase), tăiței cuburi, tăiței, tărâțe tillo
de grâu (produse de panificație din cereale),
tărâțe de arpacaș, tărâțe de grâu pentru uz
alimentar, tărâțe de orez, tărâțe de ovăz, tărâțe
de porumb, tărâțe de secara, tărâțe (produse
din cereale), tiramisu (produse de cofetărie),
tortillas, torturi (produse de cofetărie), torturi
de înghețată, trigoane cu ciuperci (produs de
patiserie), trufe (produs de cofetărie), turtă dulce,
turtă dulce cu adaosuri si diferite umpluturi, turtă
dulce cu glazură.
35. Servicii de agentii de import-export, servicii
de agentii de informatii comerciale, servicii de
gentii de publicitate, analiza prețului de cost,
asistentă în conducerea afacerilor, asistentă
în conducerea întreprinderilor industriale sau
comerciale, cercetare de piața, cercetări pentru
afaceri, servicii de comert cu ridicata al
mărfurilor alimentare si nealimentare, servicii de
comert cu amănuntul al produselor alimentare
si nealimentare, servicii de comerț electronic
al produselor alimentare si nealimentare,
consultantă profesională în afaceri, contabilitate,
servicii oferite de import si export cu produse
alimentare si nealimentare, servicii oferite de
import si export de mărfuri, desfasurarea de
evenimente comerciale, decorarea vitrinelor,
distribuire de eșantioane, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de material publicitar
(broșuri, prospecte, imprimate, eșantioane),
expertiză în afaceri, facturare, gestionare de
fișiere informatice, intermedieri in vanzarea
cu ridicata a mărfurilor, intermedieri in
vanzarea mărfurilor, închiriere de automate
de vânzare, închiriere de material publicitar,
închiriere de spatii publicitare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
furnizare de informatii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, investigatii pentru afaceri,
lucrări de birou, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, management si
servicii administrative, marketing, marketing de
promovare, marketing pe internet, marketing
digital, marketing promotional, marketing
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de produse, marketing prin influenceri,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale si publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
de texte, previziuni economice, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate prin corespondentă, publicitate
radiofonică, publicitate televizata, publicitate
online, publicitate, redactare de texte publicitare,
reproducere de documente, servicii de comerț cu
amănuntul si cu ridicata in legătură cu produsele
de panificație, morarit, patiserie si cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata in
domeniul alimentației publice, servicii de vanzare
cu amănuntul in domeniul produselor alimentare
si nealimentare, servicii de vanzare al produselor
prin internet, servicii de vanzare a produselor
alimentare prin magazine specializare, servicii
de aprovizionare pentru terti (achiziție de bunuri
si servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
audit, servicii de compararea preturilor, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
servicii de comanda on - line in domeniul
restaurantelor cu vanzare pentru acasa si
livrare, servicii de consultanta in afaceri pentru
transformare digitala, servicii de curățenie,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea in legătură a diverși specialiști cu
client, servicii de primire a vizitatorilor, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienti, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand pentru
terti, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terti / scrierea de cv-uri
pentru terti, servicii de vânzare la licitație.

───────

(210) M 2022 06142
(151) 05/09/2022
(732) SOCIETATEA BOROMIR IND SRL,

STR. TÂRGULUI, NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240485, VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir Cozonac Cremos

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.19

(591) Culori revendicate:maro, roșu, galben,
portocaliu, crem

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

30. Alimente pe bază de ovăz, aluaturi pentru
produse de panificație, patiserie, cofetărie,
aluaturi pentru foietaj (produse de patiserie),
aluaturi pentru pizza (produse de patiserie),
aluaturi refrigerate (produse de patiserie),
aluaturi uscate (produse de patiserie), amandine
(produse de cofetărie), aperitiv (produse de
patiserie), aperitiv cu brânză si marar, aperitiv
cu crenvuști, aperitiv cu varză, aperitiv cu
carne, arpacaș (produse din cereale), arpacaș
din grâu, arpacaș din orz sau orzoaică,
arpacaș din ovăz, arpacaș pentru alimentație
umană, azimă (produse de panificație din
făină), baghete (produse de panificație), baghetă
albă dublu coaptă (produse de panificație),
baghetă alba rustică (produse de panificație),
baghetă cu adaosuri (produse de panificație),
baghetă simplă (produse de panificație), baghetă
tărănească (produse de panificație), batoane
(produse de panificație din făină de grâu),
batoane simple (produse de panificație), batoane
cu adaosuri (produse de panificație), batoane
cu lapte si diferite arome si adaosuri (produse
de panificație), batoane de lemn dulce pentru
produse de cofetărie, baton din cereale, batoane
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din cereale cu diferite arome si adaosuri,
bezele (produse de cofetărie), biscuiți (produse
de patiserie), biscuiți simpli, biscuiți aperitiv,
biscuiți cu cereale, biscuiți cu cremă, biscuiți
obisnuiți, biscuiți cu adaosuri, biscuiți cu semințe,
biscuiți dietetici, biscuiți glazurați, biscuiți pe
bază de malț, blaturi de tort (produse de
patiserie), bomboane simple, bomboane cu
diferite adaosuri si umpluturi, bomboane cu
mentă, branzoaice (produse de patiserie),
briose(produse de patiserie), budinci (produse
de cofetărie), caramele (produs de cofetărie),
cereale pentru diferite gustări pe bază de cereale
si preparate alimentare pe bază de cereale,
cereale expandate, cereale uscate, chantecler
(produse de cofetărie), chipsuri de cartofi
acoperite cu ciocolata, checuri (produse de
patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată, checuri
cu diferite creme si adaosuri, checuri glasate cu
ciocolată, checuri glazurate, checuri marmorate
cu cremă, cheesecake (produse de cofetărie),
chifle (produse de panificație din făină, chifle
simple, chifle cu adaosuri si umpluturi, chifle
cu semințe, chocottone (produse de patiserie),
ciocolată, ciocolată de casă, ciocolată caldă
cu marshmallow, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu diferite amestecuri si umpluturi, ciocolată cu
lapte, ciocolată pentru fântâna, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată pentru produse de cofetărie,
patiserie si pâine, ciocolată tartinabilă, cicolată
caldă, clătite, coji de tarte (produse de patiserie),
colaci (produse de panificație din făină), colac
festiv, colac pentru mireasă, colac moldovenesc,
colac pentru moț, cornetti (produse de patiserie),
cornetti cu diferite arome si adaosuri, cornulețe
(produse de patiserie), cornulețe cu diferite
arome si umpluturi, cornulețe cu rahat, cornulețe
cu umplutură de gem de fructe, cornulețe
foietaj cu diferite arome si umpluturi, cornuri
(produse de panificație din făină)' cornuri cu
diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cosulețe foi (produse de patiserie), covri
- dog, covrigi (produse de panificație din făină),
covrigi cu adaosuri, arome si umpluturi, covrigi
cu sare, covrigi fierți, covrigi fierți cu adaosuri,
covrigi fierți cu sare, covrigi impletiți cu semințe,
covrigi impletiți, covrigi impletiți cu adaosuri si
arome, covrigi simpli, covrigi buzoieni, covrigi
buzoieni cu adaosuri si arome, covrigi de Buzău,
covrigi de Buzău cu adaosuri si arome, covrigei
(produse de panificație din făină), covrigei cu
diferite adaosuri si arome, cozonaci (produse de
patiserie), cozonaci cu diferite arome, arome si
adaosuri, cozonaci glazurați, cristale de jeleuri cu
arome, pentru fabricarea produselor de cofetărie
cu jeleuri, creme pentru prajituri (produse de

cofetărie), cremă caramel, cremă cu crochete,
cremă de ouă englezească, cremă pe bază
de cacao, cremă pe bază de ciocolată, cremă
pe bază de cafea, cremă pe bază de nes,
cremă tartinabilă pe bază de ciocolată, cremă
tartinabilă de cacao, cu alune de pădure,
cremă cu vanilie, cremă cu fructe, cremă cu
diferite arome si adaosuri, cremșnit (produse de
patiserie), crochete cu diferite adaosuri (produse
de patiserie), crochete împletite cu semințe,
croissant (produse de patiserie), croissant cu
diferite arome si umpluturi, croissant proaspăt cu
unt, croissant simplu, crutoane, crostini (produse
de panificație din faina), cupcakes (produse
de cofetărie), cupcakes cu ciocolată, cupcakes
cu diferite creme si adaosuri, decoratiuni
comestibile pentru prăjituri, deserturi, deserturi
cu înghețată, deserturi pe baza de ciocolată,
deserturi preparate (produse de patiserie,
produse cofetărie), jeleuri romboidale pentru
produse de cofetărie, drajeuri cu diferite arome,
dropsuri (produs de cofetărie), dropsuri cu
diferite arome si umpluturi, dropsuri cu diferite
arome, dropsuri simple, dulciuri, dulciuri de
înghețată din iaurt, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
ecleruri (produse de patiserie), ecleruri cu diferite
umpluturi, faina si preparate din cereale, faină
albă de grâu dur, faină albă de grâu grifică, faină
albă din grâu de panificație, făină alimentară,
faină de boabe, făină de cartofi alimentara, făină
de fasole, făină de grâu, făină de orez, făină de
orz, făină de ovăz, făină de porumb, făină de
secară alimentară, făină de secară prăjită, făină
dietetică din grâu de panificație, făină din brizură
de orez, făină din germeni de grâu, făină din
germeni de porumb, făină de tapioca alimentară,
făină graham, făină integrală de grâu, făină
integrală de secară, făină neagră din grâu de
panificație, făină semialbă de grâu dur, făină
semialbă de secară, făină semialbă din grâu de
panificație, făină simplă, fidea (paste făinoase
din făină), fidea cu diferite adaosuri, fidea cuiburi,
figurine din ciocolată (produse de cofetărie),
figurine din pastă de zahăr, floricele (produse de
cofetărie), floricele de porumb, foi de pandișpan
(produse de cofetărie), foi de plăcintă (produse
de patiserie), foi pentru cremșnit (produse
de patiserie), foi pentru prăjituri (produse de
patiserie), foi pentru produse de cofetărie, foi
pentru produse de patiserie, foietaje (produs de
patiserie), foietaje cu diferite adaosuri si arome,
foietaje cu diferite umplutiri, fondante (produse
de cofetărie), franzelă (produse de panificație
din faina), franzelă cu adaosuri, franzeluță,
franzeluță graham, franzeluță țărănească, fructe
de pădure învelite in ciocolată (produse de
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cofetărie), fructe trase in ciocolată (produse
de cofetărie), fulgi de cereale uscate, fulgi
de grâu, fulgi de orez, fulgi de ovăz, fulgi
de porumb, fulgi din amestecuri de cereale,
fulgi din tărâță de cereale, fursecuri (produse
de patiserie), fursecuri asortate, fusilli (paste
făinoase din faina), germeni de grâu (produse
din cereale), germeni de porumb (produse din
cereale), glucoză cu arome, glucoză pentru
uz alimentar, glucoză tablete, gogoși (produse
de patiserie), gogoși simple, gogoși cu diferite
arome si umpluturi, grâu spelt, procesat,
griș, griș alimentar (griș si calciu gris), griș
de porumb, grisine (produse de panificație),
grisine cu diferite adaosuri, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, halva,
halva cu diferite arome si adaosuri, hot- dog,
inghetata, sorbeturi si alte produse similare
sub forma de inghetata, comestibile, înghețată
cu arome, înghețată cu ciocolată, înghețată
cu fructe, înghetatâ de iaurt, înghețată din
lapte, înghețată tip șerbet, ingrediente pentru
înghețată, japoneze (produse de panificație din
făină), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
lipie (produse de panificație din făină), lipie
albă, lipie cu adaosuri, lipie neagră, lipie
semilună, lipie simplă, lipiuță cu ceapă si brânză,
lipiuțe mexicane, mancare pe baza de taitei,
pentru bebeluși, macaroane (paste făinoase),
macarons (produs de cofetărie), maia (produs
de panificație din făină), maioneză, mălai,
malai comun, malai extra fara gluten, malai
extra, malai superior, malt pentru alimentație,
maltoză, mămăligă, mâncăruri pe bază de
făină, mâncăruri pe bază de mălai, marțipan,
merdenele (produs de patiserie), merdenele cu
diferite umpluturi (produse de patiserie), mere
in foietaj (produse de patiserie), miniamandine
(produse de cofetărie): minibaghete (produse
de panificație din faina), minibaghete cu
diferite adaosuri, minicoșulete cu diferite
umpluturi (produs de cofetărie), minicrostini,
minicupcakes cu fructe (produse de cofetărie),
minicupcakes cu ciocolata, minicupcakes cu
tiramisu, minieclere (produse de cofetărie),
minisandwich diferite sortimente (produse de
patiserie), miniștrudele (produse de patiserie),
miniștrudele cu diferite umpluturi, minitarte
(produse de cofetărie), minitrufe (produse de
cofetărie), mucenici (produse de panificație din
făină), musli napolitane (produse de patiserie ),
napolitane cu diferite adaosuri, napolitane
glazurate, napolitane simple, nuga (produse de
cofetărie), nuga cu diferite arome si adaosuri,
nuga simpla, rez, paste si taitei, orez pentru
prepararea produselor de panificație, patiserie
si cofetărie, orez decorticat, orz decojit, orz

măcinat, orz pentru alimente, ovăz decojit, ovăz
decorticat, ovăz pentru alimente, ovăz pentru
arpacaș, ovăz pentru fulgi, pâine, produse de
patiserie si produse de cofetărie, pâine, pâine
acloridă, pâine albă, pâine albă cu adaosuri,
pâine albă cu cartofi si maia, pâine albă cu
cartofi, pâine albă de țară rustică, pâine albă
dublă coaptă, pâine albă fără sare, pâine albă
floare, pâine albă împletită, pâine albă pe vatră,
pâine albă rotundă, pâine albă sapoca, pâine
albă toast, pâine ciabatta, pâine cu făină de
ovăz, pâine cu făină dietetică, pâine cu fibră
alimentară, pâine cu secară, pâine cu secară
toast, pâine de casă, pâine de secară cu
semințe de floarea soarelui, pâine dietetică,
pâine din amestecuri de făină, pâine fără
gluten, pâine fără sare, pâine feliată, pâine
fimituri, pâine graham, pâine graham toast, pâine
împletită, pâine integrală, pâine integrală cu
adaosuri, pâine integrală toast, pâine jimbla
țărănească secară, in, floarea soarelui, pâine
jimbla, pâine matinal alb, pâine matinal graham,
pâine mozaic, pâine neagră, pâine neagră
cu adaosuri, pâine neagră cu cartof, pâine
nedospită, pâine pave cu maia, pâine rustică
cu semințe si cereale, pâine semialbă, pâine
semialbă cu adaosuri, pâine semialbă simplă,
pâine țărănească albă, pâine țărănească neagră
cu semințe, pâine toast semințe dovleac, pâine
uscată, pâine casei, păinică cu cremwusti si
semințe, pâinișoară cu tărațe, paleuri cu nucă
(produse de patiserie), pâine panaghie (produse
de panificație din făină), panettone(produs
de patiserie), panettone cu diferite adaosuri,
pască (produs de patiserie), pască cu diferite
umpluturi si arome, paste, paste făinoase cu
adaosuri(scurte, medii, lungi), paste făinoase
din grâu dur, paste făinoase din grâu moale,
paste făinoase simple (scurte, medii, lungi),
paste făinoase umplute, paste pentru prăjituri,
paste pentru produse de patiserie, pastile
de drojdie, altele decât cele de uz medical,
paleuri (produse de patiserie), pateuri (produse
de patiserie), pateuri cu diferite umpluturi si
arome, pesmet, pesmet din pâine, pesmet
din produse de panificație, petit pain vanilie
(produs de cofetărie), petit pain cu brânză,
petit pain cu ciocolată, pișcoturi, pișcoturi cu
adaosuri, pituști (produse de panificație din
făină), pituști albe rustică, pituști albe, pituști
cu adaosuri, pituști din secară, pituști integrale,
pituști țărănești, pizza, pizza diferite sortimente,
plăcinte, plăcinte cu diferite umpluturi, adaosuri
si arome, porumb măcinat, porumb pentru
consum alimentar, porumb pentru griș, porumb
prăjit, praf pentru prăjituri, prafuri pentru
înghețate, prăjituri (produse de cofetărie),
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prăjituri diferite sortimente, prăjituri cu foi,
prăjituri cu blat, prăjituri cu diferite creme,
prăjituri cu friscă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu nuci, prăjituri specialități,
prăjituri cu glazură si diferite elemente de
dăcor, prăjiturici uscate prăjituri de orez, prăjituri
cu bezea, praline, preparate alimentare pe
bază de ciocolată, prescură (produse de
panificație din faina), pricomigdale, profiterol
(produs de cofetărie), produse din ciocolata cu
lichior, produse de patisserie Daneza, produse
aromatice (preparate - de uz alimentar), produse
de cofetărie din caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu cremă spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
invelite in ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de jeleuri,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie pe bază de cacao, produse
de cofetărie pe bază de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de fructe, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
diversificate, produse de panificație, produse
de patiserie specialități: produse de patiserie
congelate, produse din cacao, produse obținute
prin expandare sau prajire, produse expandate
din cereale, pufuleți (produse din cereale),
putuleți cu diferite arome, rahat (produse de
cofetărie), rahat cu arome de fructe, rahat cu
cacao, rahat cu diferite adaosuri si arome,
ruladă (produse de cofetărie), ruladă cu diferite
umpluturi, rulouri, rulouri cu diferite umpluturi,
rulouri de primăvară, salam de biscuiți (produs
de cofetărie), saleuri (produs de patiserie),
saleuri cu diferite adaosuri, saleuri simple,
sandwichuri, savarine (pradus de cofetărie),
scoici foietaj (produs de patiserie), snacksuri
(produse de patiserie), spaghete, specialități
de panificație, specialitate floare, specialități
cu cereale, specialități de panificație împletite,
specialități din pâine, specialități de patiserie,
specialități de cofetărie, spirală (produs de
panificație din făină), spirală cu adaosuri, spirală
simplă, fursecuri sprițate (produs de cofetărie),
spume ca desert (produse de cofetărie), spume
de ciocolată, ștrudele (produse de patiserie),
ștrudele cu diferite umpluturi si arome, tagliatelle
cuburi (paste făinoase), tăiței cu diferite adaosuri

(paste făinoase), tăiței cuburi, tăiței, tărâțe tillo
de grâu (produse de panificație din cereale),
tărâțe de arpacaș, tărâțe de grâu pentru uz
alimentar, tărâțe de orez, tărâțe de ovăz, tărâțe
de porumb, tărâțe de secara, tărâțe (produse
din cereale), tiramisu (produse de cofetărie),
tortillas, torturi (produse de cofetărie), torturi
de înghețată, trigoane cu ciuperci (produs de
patiserie), trufe (produs de cofetărie), turtă dulce,
turtă dulce cu adaosuri si diferite umpluturi, turtă
dulce cu glazură.
35. Servicii de agentii de import-export, servicii
de agentii de informatii comerciale, servicii de
gentii de publicitate, analiza prețului de cost,
asistentă în conducerea afacerilor, asistentă
în conducerea întreprinderilor industriale sau
comerciale, cercetare de piața, cercetări pentru
afaceri, servicii de comert cu ridicata al
mărfurilor alimentare si nealimentare, servicii de
comert cu amănuntul al produselor alimentare
si nealimentare, servicii de comerț electronic
al produselor alimentare si nealimentare,
consultantă profesională în afaceri, contabilitate,
servicii oferite de import si export cu produse
alimentare si nealimentare, servicii oferite de
import si export de mărfuri, desfasurarea de
evenimente comerciale, decorarea vitrinelor,
distribuire de eșantioane, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de material publicitar
(broșuri, prospecte, imprimate, eșantioane),
expertiză în afaceri, facturare, gestionare de
fișiere informatice, intermedieri in vanzarea
cu ridicata a mărfurilor, intermedieri in
vanzarea mărfurilor, închiriere de automate
de vânzare, închiriere de material publicitar,
închiriere de spatii publicitare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
furnizare de informatii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, investigatii pentru afaceri,
lucrări de birou, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, management si
servicii administrative, marketing, marketing de
promovare, marketing pe internet, marketing
digital, marketing promotional, marketing
de produse, marketing prin influenceri,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale si publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
de texte, previziuni economice, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate prin corespondentă, publicitate
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radiofonică, publicitate televizata, publicitate
online, publicitate, redactare de texte publicitare,
reproducere de documente, servicii de comerț cu
amănuntul si cu ridicata in legătură cu produsele
de panificație, morarit, patiserie si cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata in
domeniul alimentației publice, servicii de vanzare
cu amănuntul in domeniul produselor alimentare
si nealimentare, servicii de vanzare al produselor
prin internet, servicii de vanzare a produselor
alimentare prin magazine specializare, servicii
de aprovizionare pentru terti (achiziție de bunuri
si servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
audit, servicii de compararea preturilor, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
servicii de comanda on - line in domeniul
restaurantelor cu vanzare pentru acasa si
livrare, servicii de consultanta in afaceri pentru
transformare digitala, servicii de curățenie,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea in legătură a diverși specialiști cu
client, servicii de primire a vizitatorilor, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienti, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand pentru
terti, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terti / scrierea de cv-uri
pentru terti, servicii de vânzare la licitație.

───────

INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC, 7100 CORPORATE DRIVE,
PLANO, TEXAS, 75024, TEXAS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

KFC SOS CU ROȘII ȘI
USTUROI PRODUS ORIGINAL

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 05.09.01; 05.09.17; 19.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 27.07.01

(591) Culori revendicate:roșu, alb, gri, verde,
negru, violet

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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(210) M 2022 06154
(151) 06/09/2022
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN

30. Sosuri.
───────



(210) M 2022 06155
(151) 06/09/2022
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN

INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC, 7100 CORPORATE DRIVE,
PLANO, TEXAS, 75024, TEXAS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

KFC SOS CU USTUROI
PRODUS ORIGINAL

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 05.09.01; 19.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 27.07.01

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

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

(210) M 2022 06161
(151) 06/09/2022
(732) ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

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

(540)

ROTHMANS CLASSIC SILVER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.11.13; 24.17.02;
03.01.24; 03.01.26; 24.09.05; 29.01.14

(591) Culori revendicate:argintiu, albastru
Inchis, roșu, alb

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023

30. Sosuri.
───────



(210) M 2022 06162
(151) 06/09/2022
(732) IULIAN LUCAN, STR. PROF. IOAN

INCULEȚ NR. 7, BL. 675, ET. 3 ,
AP 15, JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Palace property Management
The future is now

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11; 26.11.05;
07.01.24

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

clase:
36. Servicii de agenţie imobiliară, evaluări
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea bunurilor imobiliare,
activităţi de broker imobiliar, afaceri imobiliare,
management imobiliar.

───────

(210) M 2022 06171
(151) 07/09/2022
(732) LAURA-MARIA SION, STR.

MIORITEI, BL.A11, SC.B, ET.6,
AP.19, JUDET BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Sourdough Bread Journal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 08.01.01

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

30.  Specialitati de panificatie artizanale,
respectiv paine cu maia.

───────
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(210) M 2022 06181
(151) 06/09/2022
(732) CANIS SECURITY S.R.L., STR.

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

(540)

CANIS SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 06182
(151) 06/09/2022
(732) ELECTRO-FLUX SRL, STR.

COMPLEXULUI NR. 6A, COMUNA
CARCEA, JUDEȚ DOLJ, CARCEA,
207206, DOLJ, ROMANIA

(540)

THERMO FLUX-RAD

(531) Clasificare Viena:
01.03.02; 27.05.01; 27.05.17

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

11. Radiatoare pentru instalații de încălzire
centrală, sobe pe cărbuni ca aparate de
încălzire.

───────

(210) M 2022 06194
(151) 07/09/2022
(732) CAMELIA-IONELA MERK, ION

CRISTOREANU NR. 27, AP. 1,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
300323, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Chamie D'Ora
by Camelia Merk

(531) Clasificare Viena:
17.02.01; 27.05.01; 27.05.17

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

───────

(210) M 2022 06206
(151) 07/09/2022
(732) ADINA - MANUELA HAHAIANU,

STR. BANU MARACINE BL. 4, SC.
A, ET 3, AP. 13, JUD. ARAD, ARAD,
310150, ARAD, ROMANIA

(540)

mobu MOBILA PENTRU TINE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
───────

(210) M 2022 06211
(151) 07/09/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU, NR. 31,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

REcharge power
VITAMIN WATER

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1002193 din data

25.01.2023, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: VITAMIN WATER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde , galben,
negru

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

32. Apă îmbogățită cu vitamine, băuturi
izotonice, băuturi cu proteine, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi pe bază de zer,
băuturi energizante (care nu sunt de uz medical).

───────

(210) M 2022 06214
(151) 07/09/2022
(732) GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)

SRL, B-DUL FICUSULUI NR.44A,
ETJ.4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ZUnivers Podcasts

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 27.05.07; 26.01.01;
26.11.08; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#29a29c)

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

9. Podcast-uri descărcabile, fișiere digitale
descărcabile (podcast).
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, agenții de publicitate, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate digitală,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
și marketing, servicii de agenție de publicitate,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
reclamă și publicitate, producție de materiale
publicitare, producție de clipuri publicitare
38. Servicii de podcasting (transmisie),
transmisie de podcasturi, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de material
audio și video pe internet, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, servicii de
transmisie de programe de televiziune în sistem
pay-per-view.
41. Producţie de podcast-uri cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, creare (redactare)
de podcast-uri cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, producție
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de înregistrări video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări audio.
42. Găzduirea de podcasturi

───────

(210) M 2022 06228
(151) 08/09/2022
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

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

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

(540)

JIDVEI SIGNATURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de vin,
băuturi distilate, extracte alcoolice, altele decat
uleiurile esentiale, esenţe alcoolice, altele decat
uleiurile esentiale din arealul Jidvei.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, comercializarea 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.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,

organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 06232
(151) 08/09/2022
(732) IUGA-DOHMEN INTERNATIONAL,

STR. CASTANILOR NR. 35,
JUDEȚUL GIURGIU, SAT BACU,
COMUNA JOITA, GIURGIU,
ROMANIA

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

(540)

ID INSPIRED DESIGN

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.13

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

clase:
35. Prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, marketing de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
de mobilier si decoratiuni interioare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
si decoratiuni interioare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier si decoratiuni
interioare, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, prezentare de produse
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în scopuri promoționale, achiziții de produse
în numele societăților terțe, furnizarea de
recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse pentru
terți, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat.
42. Amenajări interioare comerciale (servicii
de design), amenajări interioare pentru
clădiri (servicii de design), arhitectură, design
arhitectural, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale, servicii
de design arhitectural, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
arhitectură și inginerie, design arhitectural pentru
planificare urbană, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații pentru vânzare cu
amănuntul, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web, design
de mobilier, design de obiecte decorative.

───────

(210) M 2022 06235
(151) 08/09/2022
(732) FLORINA-MARIA TODORUȚ, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 1, SC. B,
AP. 3, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MEDICAL CENTER
GYNICLINIQUE

Prin scrisoarea de rãspuns înregistratã la OSIM
cu nr. 1001876 din data 25.01.2023, solicitantul

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#1d2228)

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

44. Îngrijirea sănătăţii, consiliere în domeniul
sănătăţii, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
chirurgie plastică, servicii de terapie, servicii
de îngrijire postnatală, servicii de medicină
regenerativă.

───────

(210) M 2022 06254
(151) 08/09/2022
(732) STOMA PLUS, STRADA REŞIŢA,

(540)

Qmed Stomatologie
pe mâini bune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.12; 26.13.01

(591) Culori revendicate:mov (Pantone Violet
C), portocaliu (Pantone 151C)

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

10. Aparate şi instrumente dentare si medicale,
dinţi artificiali, maxilare artificiale, îmbrăcăminte
specială de uz medical, implanturi dentare
formate din materiale artificiale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, fotolii de uz
medical sau stomatologic, freze dentare, aparate
dentare, electrice, proteze si seturi de dinţi
artificiali, aparate de dezinfectare pentru scopuri
medicale, mănuşi pentru scopuri medicale, măști
sanitare
44. Servicii de stomatologie, servicii de clinică
stomatologică

───────
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denumirii: "MEDICAL CENTER".

NR. 37, BLOC A5, SCARA J,
PARTER, AP. 136, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA



(210) M 2022 06263
(151) 09/09/2022
(732) REAL CREDIT & LEASE IFN SA,

STR STANJENEILOR, NR. 6, CAM
3, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

GAUDI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.06; 29.01.14

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

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare
───────

(210) M 2022 06275
(151) 09/09/2022
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT DINU MARIA CRISTINA,
BULEVARDUL NICOLAE
GRIGORESCU, NR. 59, BL. PM2,
SC A, ET 1, AP 22, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030447, ROMANIA

(540)

DINULAWYERS Cabinet
de Avocat si Insolventa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.02;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#820101),
alb (#FFFFFF)

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2022 06294
(151) 12/09/2022
(732) ZIGMUND INTERNATIONAL

SRL, STR. EPISCOPUL RADU,
NR. 7A, CAM. NR. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NORDIN
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(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05;
26.11.12

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #c72032)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate şi instalaţii de încălzire, de
distribuire a apei şi de uz sanitar, aparate si
instalatii de încălzire prin pardoseală, țevi pentru
instalații de încălzire centralizată, accesorii de
reglaj şi siguranţă pentru conducte și țevi,
instalaţii de distribuţie şi de conducere a
agentului termic.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și
17, cu excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate în legatură cu produsele
protejate din clasele 06, 07, 09, 11 și 17,
gestionarea afacerilor comerciale in contextul
comerțului cu produsele protejate din clasele
06, 07, 09, 11 și 17, atat in mediul online cat
si offline, consiliere comercială, informaţii sau
date în legătură cu domeniul administrării de
instalaţii sanitare, termice şi energetice, servicii
de prezentare, promovare şi comercializare a
produselor protejate din clasele 06, 07, 09,11
și 17, toate cele de mai sus derulate în special
în legătură cu instalații sanitare, aparate pentru
răcirea si ventilarea aerului, aparate de aer
condiţionat, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, baterii şi accesorii pentru instalaţii
sanitare, boilere, fitinguri pentru baie, instalaţii
de filtrare a aerului, instalaţii de filtrare a
apei, aparate de ventilatie, pompe de caldură,
pompe de apă, vase de expansiune pentru
instalatiile de încălzire, ventilatoare, robinete
pentru conducte, accesorii pentru instalații
sanitare, sobe (aparate de încălzire), aparate
sub presiune, cazane pentru încălzire, ţevi
pentru instalaţii sanitare, țevi pentru instalații
de încălzire centralizată, termostate, instalaţii
şi sisteme care funcţionează cu gaz vizând
reglarea temperaturii, aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos, aparate
electrice de încălzire, accesorii de reglaj şi
siguranţă pentru conducte și țevi, captatoare
solare (încălzire), instalaţii de producere,
de distribuţie şi de procesare de biogas,
instalaţii solare, instalaţii fotovoltaice, instalaţii
geotermale, aparate şi instalaţii de acumulare,
de tratare şi condiţionare a gazului natural,
a gazului lichefiat şi a produselor derivate,
instalaţii de distribuţie şi de conducere a

gazului, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a agentului termic, aparate şi instalaţii pentru
tratarea, stocarea gazului natural şi a gazului
lichefiat, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare care funcţionează cu orice tip de
energie, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru canalizare, instalaţii
de încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), elemente de
încălzire, radiatoare de încălzire centralizată,
instalaţii de încălzire centrală, centrale termice și
instalaţii pentru prevenirea incendiilor.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi
punere în funcţiune de instalaţii energetice,
de încălzire, de acumulare sau recuperare a
căldurii, de ventilare, de distribuţie a apei,
de climatizare şi de condiţionare a aerului,
în vederea performanţei energetice sau a
controlării consumului, servicii de instalare, de
întreţinere, de depanare, de punere în funcţiune
de pompe de căldură, de panouri fotovoltaice,
de cazane de încălzire, servicii de instalare,
de concepţie, de întreţinere, de mentenanţă,
de depanare, de reparaţie, de construcţii şi de
punere în funcţiune a produselor protejate din
clasele 06, 07, 09, 11 și 17.

───────
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(210) M 2022 06303
(151) 12/09/2022
(732) READ & KLLO INTERNAȚIONAL

SRL, STR. SCOLII NR. 40A,
CAMERA 1, BL.2, SC.3, ET.5,
AP.86, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Sweets Nuts

(531) Clasificare Viena:
05.07.06; 26.01.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, cacao, băuturi pe bază de
cafea sau cacao, produse de patiserie și
panificație, deserturi: baklava, biscuiți, fursecuri,
vafe, bomboane, condimente,mirodenii, ceai,
înghețata, martipan.
35. Servicii legate de publicitate, marketing și
relații publice, organizare de expoziții și târguri
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
design în scopuri publicitare, servicii de furnizare
a pieței online (site web) pentru cumpărători
și vânzători, servicii de birou, managementul
afacerilor, administrare si consultanta pe aceste
probleme, servicii de agenție de import-
export, servicii de comerț cu fructe cu coaja
lemnoasa, cereale, semințe, fructe uscate,
produse de patiserie, baklava, produse de
cofetărie, inghetata, nuci, condimente, mirodenii,
ceai, cafea, cacao, miere si produse alimentare
si ingrediente, serviciile specificate pot fi
furnizate prin magazine cu amănuntul, cu
ridicata, media electronică, cataloage.

───────

(210) M 2022 06384
(151) 28/09/2022
(732) BELLART EVENT SRL, STR.

VASILE PARVAN, NR.14, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600357, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PRIETENII HAZLII

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

DENTAL PRACTICE SRL, STR.
DRUMUL TABEREI, NR.39A,
BLOC 801, SCARA B, AP.46,
PARTER, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DENTAL PRACTICE
CLINICA DENTARA

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

nr.1001332/17.01.2023, solicitantul
declară că nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: "CLINICA DENTARA".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 02.09.10

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

44. Servicii stomatologice.

(210) M 2022 06419
(151) 15/09/2022
(732) DR. ANA MARIA BIOLAN

───────
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(210) M 2022 06433
(151) 07/10/2022
(732) SC PAPERS AND WALLS SRL,

CALEA RAHOVEI, NR. 266-268,
ET. 2, CORP 60, CAM. 34A,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050912,
ROMANIA

(540)

Dream Prints
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
27. Decorațiuni de perete și tavan (cu excepţia
carpetelor din material textil).
40. Imprimare și developare fotografică și
cinematografică.

───────

(210) M 2022 06545
(151) 21/09/2022
(732) MARINA-ELISABETA NITA, STR.

AUREL VLAICU, NR. 17, JUD.
CONSTANŢA, COSTINEŞTI,
907090, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

IDEALIKA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.01.06; 11.01.02; 07.01.03; 05.03.14

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

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt

și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe și legume conservate, uscate
si comgelate, dulceturi, compoturi.
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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 06549
(151) 19/09/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL. DIMITRIE

POMPEIU, NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A,
PARTER, SPAȚIUL ADMINISTRATIV
A2, SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

3

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.07.01; 27.07.11; 27.07.24;
01.05.01

(591) Culori revendicate:rosu, alb
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(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, programe de calculator, descărcabile,
aplicații software pentru transmisia continuă
de conținut media audiovizual pe internet,
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru transmiterea de știri, informații și
dezvăluiri din actualitatea cotidiană, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
un talk-show, aplicații software descărcabile
care oferă accesul la program de știri
sau 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 știri, evenimente actuale,
sport, starea vremii, politică, educație, istorie,
divertisment, restaurante, hoteluri și călătorii,
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 și la televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
închiriere de spațiu publicitar în cadrul ziarelor,
revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de radio,
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,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, pentru terți, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicaţii, stabilirea
abonamentelor la ziare și ziare electronice,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, 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, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, 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.
38. Telecomunicații, difuzarea de radio şi
televiziune, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune, difuzare de programe și
emisiuni de radio, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii, difuzarea prin
intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmiterea de programe
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și emisiuni de televiziune, transmiterea de
programe și emisiuni de televiziune prin
satelit, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune și/sau programe și emisiuni
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune
în sistem pay-per-view, transmisie de știri
și informații de actualitate, emisiuni de știri
(transmisii), comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, servicii de
agenții de știri electronice, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii
de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea video la cerere (video-
on-demand), transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (webcam),
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii).
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, producția de
talk-show-uri de televiziune și/sau de radio,
organizarea de dezbateri televizate, organizarea
de dezbateri la radio, 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 televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul posturilor de radio, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
concursuri la radio, producția de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentare de
programe de televiziune, prezentare de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe de
radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, producția
și prezentarea emisiunilor de știri, producție
de programe de știri pentru difuzare prin
internet sau alte alte rețele de comunicații,
servicii jurnalistice, producția și prezentarea unei

emisiuni de televiziune care conține o combinatie
de anchete jurnalistice, investigații jurnalistice,
reportaje și dezbateri în platoul televiziunii pe
subiectele abordate, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune cu teme și invitați
din diferite domenii de interes, producția și
prezentarea unei emisiuni de televiziune în
care sunt prezentate și dezbătute principalele
informații și știri ale zilei, producția și prezentarea
de programe multimedia cu știri, cultură și
actualități, distribuite pe mai multe platforme
prin forme multiple ale suporturilor media de
transmisie, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii, altele decât
cele publicitare, închirierea de decoruri pentru
studiouri de televiziune, furnizarea de filme,
știri şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, 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, subtitrare, 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, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
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decât cele publicitare, 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, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, 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. Crearea şi mentenanţa site-urilor web,
găzduirea site-urilor de internet (site-uri web),
design de pagini principale şi pagini web,
software ca serviciu (saas), platforma ca serviciu
(paas), platformă ca serviciu (paas) care oferă

platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, dezvoltare de platforme de calculatoare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectare (design)
de lucrări creative audiovizuale, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line,
asigurarea utilizării temporare a unui software
nedescărcabil pentru a permite punerea în
comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web.

───────

SOSEAUA COLENTINA, NR.46E,
COMPLEX SAM-EXPO, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

sam expo

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 02.03.23; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19

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

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

24. Textile si înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele si material textil sau plastic.

(210) M 2022 06571
(151) 20/09/2022
(732) SAM TC PRODUCT SRL,
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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.

───────

(210) M 2022 06581
(151) 20/09/2022
(732) ION PALADI, STR. CETATUII NR.

4, JUDETUL IASI, COM. MOSNA,
707340, IAȘI, ROMANIA

(540)

DORUL BASARABIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 06608
(151) 05/03/2010
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,

(540)

ZARA

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.

excepția pastelor), pâine, produse de patiserie,
drojdie, praf de copt
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și de
vânzare cu ridicata în magazine, vânzare prin
intermediul unor rețele globale de calculatoare,
pe bază de catalog, prin comandă poștală,
prin telefon, prin intermediul radioului și al
televiziunii și prin alte mijloace electronice
cu privire la următoarele produse: fructe si
legume conservate, congelate, uscate și coapte,
uleiuri (comestibile), orez, făină și preparate din
cereale, pâine, oțet, sosuri (condimente).
43. Servicii de restaurant (alimentație),
restaurant cu autoservire, servicii de bufet.

───────

(210) M 2022 06615
(151) 21/09/2022
(732) OAU DISTRIBUTION SRL, BD.

D. CANTEMIR, NR.2, SC.A, ET.4,
AP.18, JUD. IAȘI, IAȘI, 700246,
IAȘI, ROMANIA

(540)

BORGMEIER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. 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.

───────
(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE

LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

S.A. (INDITEX, S.A.), AVENIDA
DE LA DIPUTACIÓN "EDIFICIO
INDITEX", ARTEIXO (A CORUÑA), 
E-15142,SPANIA

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023

30.  sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
mirodenii, gustări pe bază de orez, Orez,
tapioca, sago, făină și preparate din cereale (cu



(210) M 2022 06626
(151) 21/09/2022
(732) IBEIRUT DARNEI SRL, SAT

AMARASTII DE JOS, NR. 581,
JUDET DOLJ, COM. AMARASTII
DE JOS, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

PLANCO ALBUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte.
35. Servicii de comerț online și offline cu
îmbrăcăminte.
40. Servicii de croitorie (la comanda).

───────

(210) M 2022 06637
(151) 21/09/2022
(732) DANIEL-SPIRIDON

ANDRONICESCU, SAT FUNDU
MOLDOVEI, NR. 142, JUDETUL
SUCEAVA, COM. FUNDU
MOLDOVEI, SUCEAVA, ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. BIANU IOAN, NR. 27, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011091, ROMANIA

(540)

Androniconul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea accesului la forumuri pe internet,
organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale, servicii universitare, servicii de
educație universitară, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel universitar,
Servicii educaționale furnizate de universități,
organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale, servicii universitare, servicii de
educație universitară, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel universitar.

42. Servicii educaționale furnizate de
universități, cercetare științifică, cercetare
științifică și industrială, cercetare și analiză
științifică, servicii de cercetare științifică,
furnizare de studii științifice, realizare de
studii științifice, Cercetare științifică, cercetare
științifică și industrială, cercetare și analiză
științifică, servicii de cercetare științifică,
furnizare de studii științifice, realizare de studii
științifice.

───────

(210) M 2022 06644
(151) 21/09/2022
(732) MARINA-ELISABETA NITA, STR.

AUREL VLAICU NR.17, JUDEȚ
CONSTANȚA, COSTINESTI,
907090, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Carnati cu cartofi MARINA

(531) Clasificare Viena:
05.09.03; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, maro inchis,
maro deschis, galben, alb, Verde
deschis, gri, negru

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

29. Cârnaţi cu cartofi.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou, servicii
oferite de lanț de magazine.

───────
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(210) M 2022 06667
(151) 22/09/2022
(732) GABRIEL ILIE, BULEVARDUL ION

MIHALACHE NR. 42-52, BL. 35,
SC. C, ET. 9, AP. 114, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

GIOIA H PIZZA-
BREAD & MORE

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.03

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

43. Servicii de catering, servire de alimente
și băuturi, rezervări la restaurant, restaurante
de delicatese, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant cu
servire la pachet, furnizarea de recenzii
despre restaurante, servicii de informare
privind restaurantele, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii
de restaurante fast-food, prepararea alimentelor,
servire de alimente și băuturi, servicii pentru

furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servire de băuturi alcoolice,
servicii pentru furnizarea de băuturi, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de catering pentru firme, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spitale, servicii de catering în exterior.

───────

(210) M 2022 06685
(151) 22/09/2022
(732) PERFECT MEMORIES S.R.L.,

STR. DOAMNEI, NR. 3, SC A, ET.
3, AP. 34, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Perfect Memories
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de imagini fotografice, servicii de
imagini video.

───────

(210) M 2022 06688
(151) 22/09/2022
(732) FUNKY PHOTO CONCEPT S.R.L.,

STR. OLTULUI, NR. 6, JUDET OLT,
COMUNA TESLUI, OLT, ROMANIA

(540)

FP Funky Photo Booth
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de imagini fotografice, servicii de
imagini video.

───────
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(210) M 2022 06693
(151) 22/09/2022
(732) EVEN SIDE S.R.L., STR. ANDRI

MURESANU NR. 30, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510117, ALBA,
ROMANIA

(540)

ALL3GRIA concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 02.09.15;
13.01.17

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

35. Administrare de afaceri, asistență în
afaceri, asistență privind planificarea comercială,
furnizare de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, furnizare de informații
despre metode de vânzare, management
de afaceri comerciale, managementul relației
cu clienții, organizarea afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de intermediere
comercială, administrarea vânzărilor, consiliere
cu privire la produse de consum, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermedierea contractelor

de cumpărare și vânzare pentru terți, negociere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, concepere de broșuri publicitare,
marketing destinat unui anumit scop, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovarea
comercială, servicii de promovare, servicii de
consultanță privind relațiile publice, promovare
de produse și servicii pentru terți.

───────

(210) M 2022 06702
(151) 23/09/2022
(732) S.C. SECOM HEALTHCARE

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

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

(540)

Secom, oameni buni,
in slujba bineului

(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
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uz medical, alimente pentru diabetici (produse
speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, substanțe dietetice de
uz medical, diastaze de uz medical, alimente
pentru copii mici, ceaiuri de slăbit de uz medical,
ceai medicinal, ceai artificial (de uz medicinal),
carne uscată prin înghețare adaptată pentru
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite cu
vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu
lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de uz
medical, poțiuni medicinale, polen de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
polen de albine de uz nutraceutic, plasturi cu
suplimente de vitamine, pilule pentru slăbit,
picături de ulei din ficat de cod, picături cu
vitamine, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, nectar de fructe pentru diabetici, adaptat
pentru uz medical, mentă de uz farmaceutic,
lăptișor de matcă de uz medical, lactoză,
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
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pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine, ulei din ficat de cod, ulei
de pește pentru scopuri medicale.
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,
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estimare în afaceri comerciale, evaluarea
oportunităţilor de afaceri, servicii de centre
comerciale cu comerț 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, întocmire
de rapoarte psihologice, servicii de comerț
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
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
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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
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.
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
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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
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, întocmire
de rapoarte referitoare la examinarea medicală
a persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale.
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
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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,
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, 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
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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
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
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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 medicale, testare antidrog
pentru depistarea abuzului de substanțe,
termoterapie medicală, terapie de raclaj pe
meridian (gua sha), terapie cu unde de șoc,
terapie ayurvedică, 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, saloane de frumusețe, saloane
de coafură, 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.

───────
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(210) M 2022 06723
(151) 23/09/2022
(732) ADRIAN TUDOSE, STR.

VICTORIEI, NR. 135, JUD. DOLJ,
DABULENI, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

A ADRILEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
07.01.08; 26.11.08

(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, 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 06724
(151) 23/09/2022
(732) RAYDEN LEX SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU, NR. 15, BL.
P10-11, SC. G, PARTER, AP. 2,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

delaray

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 02.01.08

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

clase:
9. Aplicații software pentru telefoane mobile
descărcabile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de date, aplicații mobile descărcabile pentru
transmiterea de informații, software de calculator
pentru aplicații mobile care permit interacțiunea
și interfața dintre vehicule și dispozitive mobile.
12. Vehicule și mijloace de transport, trotinete
(vehicule).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aplicații software pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
software și aplicații pentru dispozitive mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de date, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de date, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aplicații mobile
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descărcabile pentru transmiterea de informații,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu trotinete (vehicule), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații
software pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu software și
aplicații pentru dispozitive mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de date,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu software de calculator pentru aplicații
mobile care permit interacțiunea și interfața
dintre vehicule și dispozitive mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule și
mijloace de transport, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu trotinete (vehicule), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aplicații software pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu software și aplicații pentru dispozitive
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
date, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de informații, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vehicule
și mijloace de transport, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu trotinete
(vehicule), asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
37. Reparații de biciclete, reparații de
automobile, reparații de dispozitive electrice,
informații în domeniul reparațiilor, întreținere
și reparații de vehicule, întreținere și reparații
de vehicule cu motor, servicii de instalare
de aplicații software pentru telefoane mobile,
servicii de instalare de software și aplicații
pentru dispozitive mobile, servicii de instalare de
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de date, servicii de instalare de aplicații

mobile descărcabile pentru transmiterea de
date, servicii de instalare de aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
servicii de instalare de software de calculator
pentru aplicații mobile care permit interacțiunea
și interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
servicii de instalare de vehicule și mijloace
de transport, servicii de instalare de trotinete
(vehicule), reparații și lucrări de întreținere
de aplicații software pentru telefoane mobile,
reparații și lucrări de întreținere de software
și aplicații pentru dispozitive mobile, reparații
și lucrări de întreținere de aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
reparații și lucrări de întreținere de aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de date,
reparații și lucrări de întreținere de aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, reparații și lucrări de întreținere de
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, reparații și lucrări
de întreținere de vehicule și mijloace de
transport, reparații și lucrări de întreținere de
trotinete (vehicule).

───────

(210) M 2022 06774
(151) 27/09/2022
(732) MARIUS-GEORGE COJOCARU,

BULEVARDUL FERDINAND NR.
53, BL. A8, SC. B, AP. 52, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANŢA,
900721, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HERCINIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere.

───────
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(210) M 2022 06775
(151) 27/09/2022
(732) HIGHLINE DEVELOPMENT

S.R.L., ȘOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 89A, CORP C2,
ETAJ 4, RECEPȚIE, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CITYZEN

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.08

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

clase:
35. Servicii de promovare, distribuire de
materiale publicitare, desfășurarea de
evenimente comerciale.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
închiriere de spații comerciale, servicii de
investiții, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, închiriere de birouri
pentru co-working (lucru la comun).
37. Servicii de instalare de țevi, servicii de
construcții.
38. Telecomunicatii.
39. Închirierea de locuri de parcare.
43. Cazare temporară, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2022 06791
(151) 27/09/2022
(732) RETURO SISTEM GARANȚIE

RETURNARE S.A, STR. ION
GHICA NR.13, ETAJ 4 SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN- CONSILIERE
IN PI SRL, STR. BARBU VĂCĂRESCU
NR. 201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 18, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

(540)

Ambalaj cu garanție
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1002321 din data

26.01.2023, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Ambalaj cu garanție

(531) Clasificare Viena:
24.15.02; 27.05.01; 26.01.05

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

6. Containere, articole de amblare, depozitare și
transport din metal.
16. Ambalaje, ambalaje de unica folosință, toate
din hârtie, carton sau plastic, ambalaje pentru
băuturi din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, folii și pungi
pentru ambalat și împachetat, pungi, saci din
hârtie sau plastic și folii pentru ambalarea sau
depozitarea deșeurilor, recipiente de ambalare
și materiale de ambalare din hârtie sau hârtie
acoperită cu plastic.
20. Recipiente de ambalare din materiale
plastice, dispozitive de închidere și suporturi
pentru recipiente, nemetalice.
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21. Recipiente din sticlă pentru ambalare, sticle.
───────

(210) M 2022 06799
(151) 27/09/2022
(732) SC CLIMTEH SRL, STR.

VERGULUI NR. 14A, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

climteh

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.11.03

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, 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
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
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(fitinguri pentru irigații), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreț și furaj/aparate
de uscare pentru furaj, aparate și instalații
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
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cu abur pentru față (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru 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, luminoasei pentru
ilumina, 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
ale instalațiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă/șaibe pentru
robineții 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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, întreținerea și repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curățarea și repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcției de clădiri,
etanșarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
și gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea și repararea alarmelor
antifurt, întreținerea și repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curățarea coșurilor de
fum, curățarea clădirilor (interior), curățarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
mașinilor de curățare, curățarea clădirilor

(suprafața exterioară), repararea ceasurilor
și a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, curățarea
scutecelor, închirierea mașinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartușe de cerneală, încărcarea mașinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curățenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea mașinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puțuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curățarea uscată, instalarea și
repararea aparatelor electrice, instalarea și
repararea elevatoarelor/instalarea și repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcția de fabrici, instalarea și repararea
proiectoarelor de film, instalarea și repararea
alarmelor de incendiu, instalarea și repararea
echipamentelor de refrigerare, întreținerea
blănurilor, curățare și reparare, instalarea
și repararea cuptoarelor, întreținerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcția de porturi,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracționare, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea,
întreținerea și repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea ușilor și
ferestrelor, suprimarea interferențelor în ceea
ce privește aparatele electrice, instalarea și
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuțirea cuțitelor,
spălarea rufelor, închirierea mașinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreținerea
articolelor din piele, curățare și reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreținerea și repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreținerea și reparația
echipamentelor și mașinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară și exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcția de diguri portuare, întreținerea și
construcția conductelor, tencuire, lucrări de
instalație de apă și canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, șlefuire cu piatră ponce,
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repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, reconstruirea
mașinilor uzate sau parțial distruse, reumplerea
cartușelor de toner, renovarea articolelor
de îmbrăcăminte, furnizarea informațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor
de siguranță, repararea liniilor electrice,
restaurarea lucrărilor de artă, restaurarea
instrumentelor muzicale, reșaparea anvelopelor,
nituire, pavarea drumurilor, închirierea mașinilor
de măturat străzile, servicii pentru acoperișuri,
protecție anticorozivă, întreținerea și repararea
seifurilor, sablare, construcția de eșafodaje,
construcția de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curățarea
străzilor, întreținerea și repararea camerelor
de tezaur, întreținerea piscinelor, întreținerea și
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcții subacvatice, reparații
subacvatice, tapițare, reparații de tapițerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor/ lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, stații de distribuție a carburanților
pentru vehicule (realimentare și întreținere),
întreținerea vehiculelor, curățarea vehiculelor,
servicii de reparații în cazul unei defecțiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alții decât
cei din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparații),
construcția și repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curățarea geamurilor.
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/ ignifugarea 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
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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
(reciclarea deșeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de țesut).

───────

(210) M 2022 06819
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, NR.125C,

JUDET PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

SERVE NASUL
CONTESEI merlot

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.03.23; 11.03.02

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2022 06820
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, NR.125C,

JUDET PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

SERVE NASUL
MAESTRULUI chardonnay

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.01.23; 11.03.02

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2022 06855
(151) 29/09/2022
(732) SMILE DENT SRL, STR. DIMITRIE

CANTEMIR NR.13, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

SmileDeNT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.10;
26.11.12

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

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii
medicale, servicii de clinică dentară,
stomatologie cosmetică, stomatologie pentru
copii, stomatologie chirurgicală, servicii
de stomatologie, respectiv: implantologie,
endodontie, protetica dentara, parodontologie,
ortodontie, servicii de albire a dinților, anestezie
dentară, consultații stomatologice, servicii de
igienă dentară, servicii de radiografie, consiliere
în domeniul stomatologiei.

───────

(210) M 2022 06882
(151) 29/09/2022
(732) STAR BUILDING DEVELOPMENT

SRL, GARDANI NR.365, JUDEȚ
MARAMUREȘ, GARDANI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Centru Terapeutic
"Casa din Deal"

(531) Clasificare Viena:
05.03.17; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 06890
(151) 30/09/2022
(732) CHIROMAX SRL, STR.

DOMNEASCA NR. 82, JUDETUL
GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

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

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, asistență stomatologică,
consultații stomatologice, servicii stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, informații medicale, consiliere
medicală, servicii medicale, închirierea
echipamentelor medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de consiliere
medicală.

───────

(210) M 2022 06891
(151) 30/09/2022
(732) CHIROMAX SRL, STR.

DOMNEASCA NR. 82, JUDETUL
GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

dr Julea CHIROMAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, asistență stomatologică,
consultații stomatologice, servicii stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, informații medicale, consiliere
medicală, servicii medicale, închirierea
echipamentelor medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de consiliere
medicală.

───────

(210) M 2022 06894
(151) 30/09/2022
(732) URIACH ITALY, S.R.L., PALAZZO

F6, ASSAGO MILANOFIORI
STRADA 1 20090 ASSAGO,
MILANO, ITALIA

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

(540)

COLPOFIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 8102
C)

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

5. Produse farmaceutice, preparate si substante
farmaceutice pentru utilizare in ginecologie,
produse antifungice vaginale, lotiuni pentru
spălări vaginale pentru scopuri medicale,
produse hidratante vaginale, lubrifianti vaginali,
preparate pentru uz medical, preparate pentru
uz veterinar, preparate igienice pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru uz
veterinar, substante dietetice adaptate pentru uz
veterinar, alimente dietetice adaptate pentru uz
medical, alimente pentru bebeluși, suplimente
dietetice pentru uz uman, suplimente dietetice
pentru uz veterinar, plasturi, materiale de pansat,
material de umplere (plombare) a dintilor,
alginat ortodontic pentru amprente dentare,
dezinfectanți.

───────
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(210) M 2022 06901
(151) 30/09/2022
(732) S.C. VOLA.ro S.R.L, BD.

DECEBAL NR. 25-29, OLYMPIA
TOWER, ET. 2 (NIVELUL 1),
SECTOR 3, BUCURESTI, 030964,
ROMANIA

(540)

Vola Flex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.05.01; 24.17.05

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
655 C, 1298C), alb

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultura și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 06942
(151) 03/10/2022
(732) FORTASTES SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 90, CLADIREA
C6, COM. TARGSORU VECHI,
JUDETUL PRAHOVA, ZAHANAUA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Lacul Verde
Resort. Constelatia

evenimentelor fabuloase
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
activități de divertisment, sportive și culturale,
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 evenimente de divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment, furnizare de activități
recreative, furnizare de centre de recreere,
furnizare de instalații de divertisment în
hoteluri, furnizare de instalații de joacă
pentru copii, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de instalații recreative,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare
de spectacole, organizare de spectacole de
divertisment, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), punere la dispoziție de săli
de divertisment, servicii de recepții pentru
companii (divertisment), servicii de tabere
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de vară (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de planificare de petreceri,
servicii de recepție (divertisment), servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii de agrement
(divertisment).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite de
bufete cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii contractuale de alimentație, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de local public, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant și bar, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță.

───────

(210) M 2022 06943
(151) 03/10/2022
(732) S.C. COFETARIA ROYAL CAKE

S.R.L., STR. ZUTPHEN, NR.41,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, 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)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.17; 25.01.25

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

clase:
30. Produse de cofetarie, fondante (cofetărie),
lemn dulce (cofetărie), drajeuri romboidale
(cofetărie), bomboane nemedicinale (cofetărie),
produse de cofetărie înghețate, produse de
cofetărie congelate, șerbeturi (produse de
cofetărie), jeleuri de fructe (cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, zefir (produse de cofetărie),
pastila (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din nuci, bezele moi (produse de
cofetărie), produse de cofetărie dulci aromate,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
gume transparente (produse de cofetărie), biluțe
de zahăr pentru cofetărie, chipsuri de cofetărie
pentru copt, zahăr tos (nu pentru cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
cu gheață, gheață pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie pe bază de portocale, bucăți de

COFETARIA 
Royal CAKE 

By Dana Nemes
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zahăr cristal (produse de cofetărie), produse
de cofetărie cu înghețată, drajeuri (produse
de cofetărie nemedicinale), batoane de lemn
dulce (cofetărie), deserturi preparate (produse
de cofetărie), mentă pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din ciocolată, produse de
cofetărie înghețate (nemedicamentoase), mentă
pentru utilizare în cofetărie, preparate din zahăr
pentru cofetărie, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, trufe cu rom
(produse de cofetărie), produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, suc de fructe (produse
de cofetărie), drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie înghețate sub formă de acadea,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, produse de cofetărie
cu aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie
pe bază de arahide, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie pe
bază de făină, produse de cofetărie congelate
pe bază de lactate, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de mentă, glazuri din dextrină de malț
pentru produse de cofetărie, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură

de ciocolată, cachou (produse de cofetărie),
altele decât cele pentru scopuri farmaceutice,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele decât
cele pentru uz medical, cristale de jeleu
aromatizate pentru fabricarea de produse de
cofetărie din jeleu, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pâine, amestecuri
pentru prajituri, baclava, batoane de prăjitură,
bezele, biscuit uscat făcut din făină, apă și sare,
biscuiți, biscuiți petit-beurre, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți
cu glazură, biscuiți cu glazură cu aromă de
ciocolată, biscuiți danezi cu unt, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum uman,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți dulci pentru
consum uman, biscuiți pe jumătate înveliți
în ciocolată, biscuiți pentru brânză, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
biscuiți pentru consum uman, preparați din
malț, biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți
înveliți în ciocolată, brioșe (muffins), budinci
de crăciun, înveliș pentru rulouri de primăvară,
torturi, gustări de tip tort de fructe, gogoși cu
gaură în mijloc, fursecuri parțial învelite într-
o glazură cu aromă de ciocolată, fursecuri
parțial învelite în ciocolată, fursecuri cu înveliș
cu aromă de ciocolată, fursecuri cu glazură
de ciocolată, fursecuri, foi de plăcintă, foi
de patiserie congelate, foi de napolitană ca
bază pentru tarte, ecleruri, deserturi preparate
(produse de patiserie), cremșnituri, creme
de zahăr ars, creme bavareze, coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-au-vent),
coșulețe din foietaj pentru umplere cu diverse
garnituri, cozonac secuiesc (kurtos kolacs),
covrigi glazurați cu ciocolată, cornete pentru
înghețată, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), clătite, churros, chifle cu cremă,
pâtés en croûte, plăcintă cu carne, plăcinte cu
ouă, plăcinte cu legume, plăcinte cu dovleac,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne,
plăcinte cu afine, plăcinte, pișcoturi (prăjituri),
pișcoturi, pateuri (patiserie), paste de ciocolată,
pandișpan copt pe aburi (fa gao), napolitane
învelite în ciocolată, napolitane umplute cu
gem de fasole (monaka), napolitane rulou
(biscuiți), napolitane cu caramel și ciocolată,
napolitane comestibile, napolitane (alimente),
napolitane, mieji de nucă și alți mieji trași în
zahăr caramelizat, madlene, prăjitură învelită în
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ciocolată, prăjitură pentru micul dejun, prăjitură
din ciocolată neagră preparată din chec de
ciocolată, prăjitură de malț, prăjitură cu migdale,
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din aluat
prăjit (karintoh), prăjituri cu migdale, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri cu fructe, prăjituri
cu căpșuni, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu brânză, prăjituri cu blat
pufos congelate, prăjituri chinezești (tradiționale
pentru festivalul lunii), prăjituri caramelizate
din orez expandat, prăjiturele tip acadea,
prăjiturele din aluat prăjit, plăcinte proaspete,
plăcinte gătite, plăcinte fără carne, plăcinte dulci
sau sărate, plăcinte cu răvaș, plumchecuri,
prăjiturici uscate (patiserie), prăjituri înăbușite
în stil japonez (mushi-gashi), prăjituri înghețate,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie pe bază de
portocale, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu termen mare de
valabilitate, produse de patiserie cu semințe
de mac, produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie congelate umplute cu carne și legume,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie congelate,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie aromate, pricomigdale cu nucă
de cocos, pricomigdale (patiserie), vafe din
ciocolată, turtă dulce olandeză (taai taai), turtă
dulce, torturi vegane, tort cu caramel, tarte
glazurate, tarte dulci sau sărate, tarte de
mere, tarte cu ou, tarte cu melasă, tarte cu
cremă englezească custard, tarte, scoici de
patiserie pentru monaka, scoici de patiserie,
scoici de aluat pentru tarte, savarine, sachima,
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
rulouri cu ou, rulouri cu cârnați proaspeți,
quiche (tarte sărate), profiteroluri, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie vieneză, produse de patiserie
umplute cu fructe, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, amestecuri de cafea,
amestecuri de cafea și cicoare, amestecuri de
cafea și malț, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, amestecuri de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de ceai, amestecuri de cicoare
folosite ca înlocuitori de cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de pulberi de ceai, băuturi

aromatizate cu ciocolată, amestecuri pe bază
de cacao, băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi din cacao
gata preparate, și băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi frapate, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe
bază de ceai cu aromă de fructe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, cafea aromată, cafea decafeinizată,
cafea gata preparată, cafea, arome de cafea,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule
sau băutură), bomboane cu ciocolată, băuturi
pe bază de mușețel, ceai, ciocolată, ciocolată
caldă, infuzii, altele decât cele medicinale,
espresso, mate (ceai), infuzii de plante, cacao
cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură), cereale
procesate, amidon și produse obținute din
acestea, preparate de coacere și drojdie, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, batoane dulci, biscuiți cu bezea
moale înveliți în ciocolată, care conțin caramel,
bomboane de ciocolată, bomboane de mestecat,
ciocolată umplută, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, dulciuri fără conținut
de zahăr, dulciuri îndulcite cu xilitol, dulciuri
gumate (nemedicamentoase), dulciuri de casă,
dulciuri, pâine pita, pâine proaspătă, pâine
prăjită, pâine indiană, pâine nefermentată, pâine
crocantă, pâine multicereale, pâine integrală,
pâine semicoaptă, pâine nan (indiană), chifle
moi (pâine), amestecuri pentru pâine, biscuiți
din pâine, pâine la aburi, pâine de malț, aluat
de pâine, sopapillas (pâine prăjită), pâine prăjită
(biscuiți), pâine de secară, batoane de pâine,
pâine cu stafide, rulouri de pâine umplute,
pâine aromată cu condimente, hamburgeri în
pâine, pâine cu umplutură, pâine și chifle,
pâine fără gluten, prăjitură cu pâine, pâine cu
usturoi, pâine făcută cu drojdie, pâine umplută cu
fructe, amestecuri pentru pâine integrală, pâine
coaptă în prealabil, pâine cu conținut scăzut de
sare, pâine nedospită în foi subțiri, lipii pentru
sandvișuri (pâine), cremă de ciocolată pentru
pâine, pâine sub formă de bastoane, preparat
de pâine cu malț, prăjituri, pesmeciori (prăjituri),
amestecuri pentru prăjituri, prăjituri pentru ceai,
prafuri pentru prăjituri, prăjituri pavlova preparate
cu alune, prăjituri uscate din făină de orez
cu zahăr (rakugan), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri de cereale pentru
consum uman, prăjituri chinezești în formă de
lună, prăjituri pavlova cu gust de alune, prăjituri
pe bază de înghețată, prăjituri din orez zdrobit
(mochi), prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), torturi de
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înghețată, patiserie, specialități de patiserie,
produse de patiserie, amestecuri preparate de
patiserie, rulouri (produse de patiserie), pateuri
(produse de patiserie), produse de patiserie cu
fructe, sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie cu umpluturi de
fructe, produse de patiserie din făină de cartofi,
fulgi de patiserie de unt de arahide, produse
de patiserie conținând legume și pește, produse
de patiserie din legume și carne, preparate
aromatice pentru produse de patiserie.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării, patiserii, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de baruri și cafenele.

───────

(210) M 2022 06950
(151) 03/10/2022
(732) SC SPERO CONSULTING SRL,

STR. RĂSĂRITULUI NR. 8, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

SPERO COZY RETREAT

(531) Clasificare Viena:
13.01.17; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (British Racing
3537C, Pantone 7486C), galben
(Pantone 116C, 7409C), mov (Pantone
664C), roșu

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

42. Consultanță în domeniul economisirii de
energie, audit energetic.

───────

(210) M 2022 06953
(151) 03/10/2022
(732) PESCAR FISH SRL, SOSEAUA

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

(540)

sam plaza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.11.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurari, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, servicii de reparatii,
servicii de instalaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 06968
(151) 03/10/2022
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTELE

VIETII REGELE MIHAI I AL
ROMANIEI TIMISOARA, CALEA
ARADULUI, NR.119, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

erasmus+ULST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Acordarea de burse, organizație de
transfer de fonduri pentru proiecte de ajutor
extern, sponsorizare financiară, sponsorizarea
financiară a activităților sportive, sponsorizarea
financiară a evenimentelor culturale.
41. Servicii educative și de instruire, acreditare
de performanțe educaționale, certificare de
competențe profesionale, acreditare de servicii
de educație, educație și instruire, furnizare de
informații despre activități culturale, informare
în legătură cu activități culturale, îndrumare,
organizare de webinare.

───────

(210) M 2022 06969
(151) 03/10/2022
(732) VIDEOMEDIA SRL, STRADA

OBSERVATORULUI, NR. 21, BL.
T3, ET. 3, AP. 20, JUDET CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400462, CLUJ,
ROMANIA

(540)

VIDEOMEDIA VPP SECURITY
PAZA SI PROTECTIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
26.04.05

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de pază contractuale, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2022 06982
(151) 04/10/2022
(732) IBTRUST AND CAREER S.R.L.,

BULEVARDUL GEORGE COȘBUC,
NR. 60A, BL. COLIBRI, ET. 5, AP.
22, JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI, NR.
73-79A, ET. 1, AP. 10, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400528, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.20; 02.03.02; 27.05.01; 27.05.24;
26.01.14; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ad832f), gri (HEX #151f28)

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

9. Aplicații mobile descărcabile, aplicații
software.
35. Servicii de business, servicii de consiere
în afaceri privind francizele, servicii de
management.
41. Organizarea de cursuri, instruire.
42. Servicii de dezvoltare software

───────

(210) M 2022 06988
(151) 04/10/2022
(732) NEW RPC 321 SRL, STR. RODIEI,

NR. 18, ET. 2, AP. 8, JUDETUL
TIMIS, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Prin scrisoarea de rãspuns înregistratã la OSIM
cu nr. 1002477 din data 27.01.2023, solicitantul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────
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RPC GROUP 
Dezvoltări Imobiliare 

rpcgroup.ro

nu revendicã un drept exclusiv asupra
denumirii: "Dezvoltări Imobiliare".

JOB-ULESCU 
ALEGE CANDIDATUL 

IDEAL
PENTRU COMPANIA TA



(210) M 2022 07010
(151) 05/10/2022
(732) TERAPLAST SA, CALEA

TERAPLAST, NR. 1, SAT
SARATEL, JUD. BISTRIŢA
NĂSĂUD, COM. SIEU
MAGHERUS, 427295, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NeoTer by TeraPlast FixTherm

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 07.03.11;
14.01.02

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenţii de import-export.

───────

(210) M 2022 07011
(151) 05/10/2022
(732) EDERISE S.R.L., STR.

STRĂPUNGERE SILVESTRU,
NR. 11, SC. TR. 2, PARTER, BL.
D2, JUD. IAŞI, IAȘI, 700002, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TRI FAN FAN

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffe148), mov (HEX #a33598),
portocaliu (HEX #f27424), gri (HEX
#2c2c2c), alb (HEX #f7f7f7)

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

41. Evenimente, organizarea de spectacole,
activități recreative, activități prestate de artiști.

───────
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clase:
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fittinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, conducte
rigide și supape pentru acestea, nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcții,
materiale și articole izolante și opritoare, articole
și materiale pentru izolare termică, articole și
materiale pentru izolare electrică, articole și
materiale pentru izolare acustică, izolație pentru
țevi, izolație pentru țevi flexibile din plastic, placi
nemetalice folosite ca izolații.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
nemetalice pentru izolarea scurgerilor, conducte
rigide și supape pentru acestea, nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcții.



64A, JUDET VRANCEA, GOLESTI,
627150, VRANCEA, ROMANIA

(540)

Haitv

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
29.01.01

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#bb1919)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2022 07021
(151) 05/10/2022
(732) EFEMER, STR. MITROPOLIEI NR.

16, BLOC N 1, SCARA A, ETAJ 2,
APARTAMENT 17, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Efemer SERVICII FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
05.13.04; 24.09.13; 24.13.02; 27.05.01;
29.01.12; 27.05.24

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

clase:
20. Sicrie și urne funerare, crucifixuri din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, altele decât articole
de bijuterie, garnituri nemetalice pentru sicrie,
panouri de afişare pentru sicrie pentru afişarea
de fotografii şi informatii despre persoanele
decedate, plăci funerare din plastic.
31. Coroane de flori, plante şi flori naturale,
buchete şi aranjamente din flori naturale,
aranjamente din flori uscate decorative, buchete
şi aranjamente personalizate.
35. Publicitate, regruparea în beneficiul terţilor,
a unei game diverse de produse respectiv: a
sicrielor și urnelor funerare, crucifixurilor din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie, garniturilor nemetalice
pentru sicrie, panourilor de afişare pentru
sicrie pentru afişarea de fotografii şi
informatii despre persoanele decedate, plăcilor
funerare din plastic, coroanelor de flori,
plantelor şi florilor naturale, buchetelor şi
aranjamentelor din flori naturale, aranjamentelor
din flori uscate decorative, buchetelor şi
aranjamentelor personalizate (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să

(210) M 2022 07012
(151) 05/10/2022
(732) HAITV SRL, STR GARLEI, NR
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vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spaţiu fizic şi/ sau
on-line, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
43. Servicii de catering.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerării, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

───────

(210) M 2022 07048
(151) 06/10/2022
(732) ECOM DOT MARKET SRL, STR.

BACIULUI, NR. 2, BL. 55, AP.
2, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100502, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Rudo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, magneti, echipament
pentru scufundări, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,

direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, instalații
de uscare, filtre pentru uz industrial și casnic,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și înghețare,
arzătoare, boilere și încălzitoare.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
echipamente pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă.

───────

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)

RA Radiestezie
karmică și relațională

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

cu nr. OSIM 1002932 din data 01.02.2023,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: Radiestezie karmică și relațională

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

(210) M 2022 07070
(151) 06/10/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de cursuri (instruire), workshopuri
sau traininguri online sau offline cu prezență
fizică, cursuri prin corespondență și la distanță,
elaborare si publicare de carti si cursuri
educative, de dezvoltare si de instruire,
instruire educativă, programe audio/video online,
productie video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, webinarii, toate acestea
online sau offline, 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, publicarea
online a revistelor, ziarelor, cartilor si jurnalelor
electronice, furnizare online de publicatii
electronice.

───────

(210) M 2022 07088
(151) 07/10/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

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

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Gossip-odinele Mirodenia
(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, 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
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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
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
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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.

───────

(210) M 2022 07131
(151) 10/10/2022
(732) S.C. CUCO DOR, STR.

ȘTEFAN CEL MARE NR. 104,
LOCALITATEA BIVOLĂRIA, JUD.
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
727610, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

RIBO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de curățare completă pentru
automobile.

───────

(210) M 2022 07132
(151) 10/10/2022
(732) SEA CONTAINER SERVICES

SRL, INCINTA PORT LOT B1,
C1, C2, C3, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena:
07.11.25; 24.15.01; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
orange 021 c), alb (Pantone 0003
White), negru

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 07135
(151) 25/10/2022
(732) ELYSIUM X-RAYS, STR.

BIRUINȚEI NR. 132 A, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900706, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DENTIS VISION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii prestate de tehnicieni de radiologie.

───────

(210) M 2022 07162
(151) 10/10/2022
(732) KEX CONFECTIONERY S.A.,

SOS. VIILOR NR. 20, CLADIREA
C8, PARTER, CAMERA RG-16,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MOZART KOOGLES
House of Julius Meinl

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01; 25.07.06; 25.01.19

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

30. Dulciuri, deserturi pe bază de ciocolată,
bomboane care contin ciocolata, cacao si
diverse umpluturi, ciocolata, produse din
ciocolata, bomboane de ciocolata, dulciuri
de ciocolata, inghetata comestibila, si anume
inghetata si produse de cofetarie in forma
congelata, praline, praline din ciocolată, praline
cu umplutură diferită, bomboane, bomboane
de ciocolată umplute cu diverse umpluturi,
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bomboane din fistic, martipan, nuga si/sau alte
diverse umpluturi, bomboane de ciocolată pentru
pomul de crăciun, crema tartinabila pe baza de
cacao si ciocolata cu diferite umpluturi

───────

(210) M 2022 07176
(151) 11/10/2022
(732) S.C. STELLAR EVENTS SRL, STR.

GHETARILOR NR 2, ET. 3, AP 4.,
CAM. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
014106, ROMANIA

(540)

stellar THE EVENT AGENCY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02

(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,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.
45. Călăuzire (spirituală), efectuare de
comisioane în numele terților, servicii astrologice
și spirituale.

───────

(210) M 2022 07177
(151) 11/10/2022
(732) NANIDEBEBE IOANA STYLE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR. 69,
BL. 23, SC. A, AP. 1, JUDETUL
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Gîsca Pufoasă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.06

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#db2d1d), gri (HEX #e4e5df), alb (HEX
#fdfeff), portocaliu (HEX #eb7720), roz
(HEX #cb7d62)

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

20. Perne de dormit, perne din puf.
24. Lenjerie de pat, pături pentru pat, huse
pentru pat, cearșafuri, curverturi (cearșafuri),
pilote, perdele din material textil sau plastic,
draperii.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
cu produsele din clasa 20 și 24.
37. Recondiționare perne și pilote din puf și lână,
curățătorie uscată.
40. Servicii de croitorie (la comandă).

───────
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(210) M 2022 07203
(151) 11/10/2022
(732) LOGITRADE S.R.L., STR.

ZBORULUI NR. 8, SCARA 4, ETAJ
7, AP. 26, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

LAURA BALDINI

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, creme cosmetice, creme
cosmetice pentru îngrijirea pielii, creme anti-
îmbatrânire pentru față, produse cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, creme
cosmetice pentru față si corp, creme hidratante
pentru față, creme de noapte pentru față, măşti
de înfrumuseţare, măști sub forma de folie pentru
scopuri cosmetice, măști cosmetice pentru ten,
tratamente cosmetice pentru ten, seruri pentru
ten de uz cosmetic, seruri antiage, creme
pentru față, preparate din colagen pentru scopuri
cosmetice, produse pentru estomparea ridurilor,
produse antirid, creme antirid pentru contur buze
și ochi, plasturi cu gel pentru ochi utilizați în
scopuri cosmetice, produse astringente de uz
cosmetic, produse demachiante pentru ochi,
produse de demachiere și curățare pentru ten,
produse tonice pentru față, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șerveţele

impregnate cu preparate pentru demachiere,
produse pentru spălarea ochilor, nu cele pentru
scopuri medicale, lapte demachiant pentru
îngrijire, apă micelară, produse exfoliante pentru
față, preparate cosmetice de exfoliere pentru
față, produse pentru gomaj, piatră ponce
artificială, produse exfoliante pentru picioare,
produse nemedicamentoase pentru înmuiat
picioarele, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, creme de corp, creme hidratante
pentru corp, creme exfoliante pentru corp, creme
de mâini, loțiuni pentru corp, balsamuri pentru
corp, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru duș, preparate pentru spălat, de uz
personal, săpunuri pentru îngrijire personală,
săpunuri lichide, săpunuri solide, săpunuri-
cremă, săpunuri pentru față și mâini, foițe
de săpun de uz personal, creme cosmetice
pentru duș, geluri cu săpun, geluri de baie
și duș, nu de uz medical, preparate de duş
pentru igiena personală, săpunuri și geluri
pentru igienă intima, șervețele pentru igiena
intimă, geluri spumante pentru baie, uleiuri de
baie nemedicinale, preparate cosmetice pentru
baie, bile efervescente de baie, săruri de
baie (nu de uz medical), rezerve de gel de
duș pentru dozatoare, rezerve de săpun de
mâini pentru dozatoare, produse nemedicinale
pentru spălarea părului și corpului, șampoane
pentru părul uman, șampoane anti-mătreață
nemedicinale, şampoane uscate, șampoane
pentru corp, șampoane de uz personal,
balsamuri de păr, loţiuni pentru păr, nuanţatoare
de păr / coloranţi pentru păr, tratamente și măști
pentru păr, ceară, benzi și creme depilatoare.

───────
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(210) M 2022 07274
(151) 13/10/2022
(732) CRINA GEORGIANA FILIP, STR.

REPUBLICII, NR. 27, JUD. ILFOV,
DRAGOMIREŞTI DEAL, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FILIPI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.11.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologia, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 07283
(151) 13/10/2022
(732) GERMANU'S PAINT SHOP S.R.L.,

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE
1918, NR. 35, BL. M8, AP. 26, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 510007, ALBA,
ROMANIA

(540)

G GERMANU'S PAINT SHOP

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 18.01.07; 01.15.05

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#333333), alb (HEX #ffffff), roșu (HEX
#ac3436), gri (HEX #c4c4c4)

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

35. Servicii de comerț cu vopsele și materiale
auxiliare.
40. Servicii de vopsire.

───────
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(210) M 2022 07303
(151) 13/10/2022
(732) ADRIAN THOMAS KRAYNIK,

STR. IOAN SLAVICI 2/103, JUDEȚ
MARAMUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
430111, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.11.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2E51A5), alb ( HEX #FFFFFF)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii it.

───────

(210) M 2022 07306
(151) 13/10/2022
(732) BOGDAN CONSTANTIN STAICU,

STRADA BATISTE 11, AP.
22, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

SDH KIDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.09

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
alb, albastru, gri, roz

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

12. Carucioare pentru copii, carucioare cu
landouri detasabile, cosuri si prelate pentru
carucioare de copii, genti adaptate pentru
carucioare de copii, carucioare pentru bebelusi
cu suporturi de bebelusi, detasabile.
16. Carti si reviste pentru copii, plastilina pentru
copii tipărite, cutii de acurele pentru copii, caiete
de activitati pentru copii, tablite de scris pentru
copii, carti tipărite pentru copii care includ o
componenta audio.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
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.
27. Covoare , carpete si presuri, pentru copii.
28. Piscine gonflabile, pentru copii, articole de
petrecere, sub forma de jucarii, jucarii, jocuri si
articole de joaca, jocuri portabile si jucarii cu
functii de telecomunicatii.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii de design, consultanta in domeniul
designului, servicii de amenajare interioare.

───────

(210) M 2022 07309
(151) 01/11/2022
(732) SC FULCONT REAL SRL,

SAT SALCIA NOUĂ, JUDETUL
VRANCEA, CIORĂȘTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

FULCONT REAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing direct, marketing
digital, marketing afiliat, servicii de promovare,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
contabilitate, servicii de contabilitate
computerizată, servicii de expertiză contabilă
judiciară, servicii de contabilitate și
evidență contabilă, facturare, prospectare
de piață, auditare afaceri, planificarea
afacerilor, organizarea afacerilor, administrarea
afacerilor, planificarea administrării afacerilor,
consultanță în management, managementul
resurselor umane, administrare de
afaceri, administrarea vânzărilor, administrarea
magazinelor, consultanță în marketing,
consultanță privind publicitatea, consultanta în
management, consultanta în afaceri, servicii
de consultanță în administrarea afacerilor,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță profesională privind administrarea
personalului, servicii de consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanţă cu privire
la contabilitate, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate.

───────

ŞERCAIA, NR. 23D, JUD. BRAŞOV,
COMUNA ŞERCAIA, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

DOPAMINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.05.01; 26.04.09; 26.11.13

(591) Culori revendicate:portocaliu , alb,
negru

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de furnizare de mancare si bauturi dintr-
o rulota mobila, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de fast-food, servicii de
pizzerie, servicii de alimentație publică și anume
servicii de bar, restaurant, cantină, cafenele,
servicii ale bistrourilor, snack-bar-uri, furnizarea
de informații cu privire la restaurant, terasă,
grădină de vară, servicii de restaurant cu servire
la pachet, furnizarea de alimente ș băuturi,
furnizare de facilități pentru petreceri și dans,
servicii de organizare de banchete (mâncare şi
băutură), servicii de cocktail bar, furnizare de
facilități de uz general pentru întâlniri, conferințe
și expoziții, servicii de informare, consiliere,
management și consultanță referitoare la cele
menționate anterior.

───────

(210) M 2022 07322
(151) 14/10/2022
(732) GENIUS MEALS SRL, SAT

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(210) M 2022 07324
(151) 14/10/2022
(732) KERIM FAYDAVER, STR. CODRUL

COSMINULUI, NR. 114, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

MEDIPARTY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
organizarea de spectacole, organizarea
de baluri, organizarea de evenimente
de divertisment, organizare de festivaluri,
planificarea de petreceri (divertisment),
închirierea de decoruri pentru spectacole,
închiriere de costume (teatru sau baluri
mascate), producţia de spectacole, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente,
sevicii de editare video pentru evenimente,
servicii de tehnician de lumini pentru
evenimente, servicii de divertisment, servicii
de amuzament, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere.

───────

(210) M 2022 07325
(151) 14/10/2022
(732) BOOKLET SRL, STR.

INTRAREA SERGENT APOSTOL
CONSTANTIN, NR. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
500403, ROMANIA

(540)

Booklet

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.04.05; 18.05.03

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

clase:
9. Cărți electronice descărcabile.
16. Cărți de muzică, cărți pentru copii, cărți de
bucate, ambalaje pentru cărți, cărți de desen,
cărți de povești, cărți de adrese, cărți de telefon,
cărți de onoare, cărți de pictură, cărți de oaspeți,
cărți de rugăciuni, cărți de colorat, cărți poștale,
cărți non-ficțiune, cărți muzicale tipărite, cărți
pentru dictare, cărți de date, cărți de ficțiune,
carti cu informatii, carti cu partituri, registre
(cărți), cărți poștale și cărți poștale ilustrate, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, cărți care conțin mostre de articole pentru
acoperirea pereților, cărți poștale pentru a scrie
scurte mesaje sociale, cărți, cărți documentare,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți manuscrise,
cărți religioase, cărți comemorative, cărți pentru
semnături, cărți pop-up, cărți cu rețete culinare,
cărți legate cu spirală, cărți cu artă grafică, cărți
de telefon imprimate, materiale pentru învelit
cărțile, colecții de cărți non-ficțiune, cărți de
povești pentru copii, colecții de cărți de ficțiune,
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coperte (coperți) din hârtie pentru cărți, cărți
în domeniul cursurilor de golf, cărți tipărite în
domeniul educației muzicale, serii de cărți cu
indicii pentru jocuri pe calculator, cărți de pus pe
măsuțele de cafea, cărți cu indicii pentru jocuri
pe calculator, ghiduri de strategie pentru jocuri de
cărți, cărți pentru copii care includ o componentă
audio, cărți în domeniul jocurilor și jocurilor de
noroc.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți, respectiv vânzarea cu amănuntul
de cărți membrilor săi.
41. Publicare de cărți, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți educative,
publicare de cărți și reviste, publicare de cărți
și recenzii, publicare de reviste și cărți, editare
de cărți și recenzii, publicare de cărți de muzică,
publicare de cărți audio, publicare multimedia de
cărți, publicare și editare de cărți, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de cărți și periodice electronice online, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, servicii de consultanță în materie
de publicare de cărți, publicare de jurnale, cărți
și manuale în domeniul medicinei, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare de cărți legate de tehnologia informației

───────

(210) M 2022 07377
(151) 17/10/2022
(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, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WIRL-X FILTER

(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 07378
(151) 17/10/2022
(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, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THERMOTEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
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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 07379
(151) 17/10/2022
(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, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TASTE X PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 07382
(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
(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 07385
(151) 17/10/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

AMP74
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(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 07389
(151) 17/10/2022
(732) GAC INNOVATION EAST EUROPE

S.R.L., PIATA MONTREAL NR. 10,
INTRAREA F, BIROURILE 1.39A,
1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OPTIM-INNO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afcerilor, evaluari ale afacerilor, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanta profesionala in afaceri, oferirea de
informatii in domeniul afacerilor.

───────

(210) M 2022 07390
(151) 17/10/2022
(732) GTOSM SRL, ALEEA

MLADINOVICI DRAGOS, NR.
2-4, BLOC R11, SCARA2, ETAJ
9, AP. 77, CAM. 3, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, SECTOR 4,
BUCURESTI, 500403, ROMANIA

(540)

4HOME Living Well&Concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03; 03.13.04

(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame (artă și decorațiuni),
perne, perne decorative, perne pentru fotolii,
perne de grădină, cârlige pentru perdele,
inele pentru perdele, șine pentru perdele,
vergele de perdele, tăvi nemetalice, tăvi și
cutii din lemn, coșuri, nemetalice, coșuri de
panificație, recipiente din materiale plastice
pentru ambalare, statuete și opere de artă din
lemn, ceară, ghips, ipsos sau plastic, mânere
pentru uși, dulapuri și sertare, nemetalice,
cârlige, nemetalice, pentru îmbrăcăminte și
textile, umerașe (suporturi pentru haine), nu
din metal, rafturi de bibliotecă și rafturi de
depozitare, suporturi pentru reviste, panouri de
agățat chei, dulapuri și cutii de chei, containere
nemetalice, pentru depozitare sau transport,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din ceramică
pentru uși, cârlige nemetalice pentru decorațiuni



de perete (gen tapiserii, covorașe), decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni de perete din
ceară, decorațiuni adezive de perete, din lemn,
decorațiuni adezive de perete, din ceară.
21. Bureți de menaj, ustensile de menaj, filtre
pentru menaj, mănuși de menaj, site pentru
menaj, strecurători pentru menaj, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, truse pentru accesorii de păr de
menaj și de uz casnic, bile de spălat rufe
utilizate ca ustensile de menaj, matrițe din plastic
utilizate în menaj pentru fabricarea săpunului,
recipiente nemetalice de menaj, cu închizătoare,
pentru alimente, storcătoare de fructe de uz
menajer, neelectrice, polonice (ustensile de
menaj sau de bucătărie), articole de menaj
pentru controlarea curgerii lichidelor, recipiente
de menaj din metale prețioase, coșuri de gunoi
de uz menajer, găleți pentru cărbuni de uz
menajer, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, site de cenușă (ustensile de menaj),
recipiente pentru menaj sau bucătărie, coșuri
pentru gunoiul menajer, ceramice (produse -
pentru menaj), site (ustensile de menaj), râșnițe
menajere neelectrice, decorațiuni de perete din
teracotă, decorațiuni de perete din porțelan,
boluri pentru decorațiuni florale.

de containere nemetalice, pentru depozitare
sau transport, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse
în această clasă, decorațiuni pentru uși,
din plastic, decorațiuni din ceramică pentru
uși, cârlige nemetalice pentru decorațiuni de
perete (gen tapiserii, covorașe), decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni de perete
din ceară, decorațiuni adezive de perete, din
lemn, decorațiuni adezive de perete, din ceară,
servicii de vânzarea cu amănuntul și cu
ridicata, personal sau prin mijloace electronice,
precum și consultanță comercială în legătură
cu importul și exportul de bureți de menaj,
ustensile de menaj, filtre pentru menaj, mănuși
de menaj, site pentru menaj, strecurători pentru
menaj, vânzarea cu amănuntul și cu ridicata,
personal sau prin mijloace electronice, precum
și consultanță comercială în legătură cu importul
și exportul de ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, vânzarea cu amănuntul și cu ridicata,
personal sau prin mijloace electronice, precum
și consultanță comercială în legătură cu importul
și exportul de bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, matrițe din plastic
utilizate în menaj pentru fabricarea săpunului,
recipiente nemetalice de menaj, cu închizătoare,
pentru alimente, storcătoare de fructe de uz
menajer, neelectrice, polonice (ustensile de
menaj sau de bucătărie), servicii de vânzarea
cu amănuntul și cu ridicata, personal sau
prin mijloace electronice, precum și consultanță
comercială în legătură cu importul și exportul
de articole de menaj pentru controlarea curgerii
lichidelor, recipiente de menaj din metale
prețioase, coșuri de gunoi de uz menajer,
găleți pentru cărbuni de uz menajer, mănuși
pentru curățare sau pentru menaj, site de
cenușă (ustensile de menaj), recipiente pentru
menaj sau bucătărie, servicii de vânzarea cu
amănuntul și cu ridicata, personal sau prin
mijloace electronice, precum și consultanță
comercială în legătură cu importul și exportul de
coșuri pentru gunoiul menajer, produse ceramice
pentru menaj, site (ustensile de menaj), râșnițe
menajere neelectrice, decorațiuni de perete din
teracotă, decorațiuni de perete din porțelan,
boluri pentru decorațiuni florale, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
agenție de import și export.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023

35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, servicii de vânzarea
cu amănuntul și cu ridicata, personal sau
prin mijloace electronice, precum și consultanță
comercială în legătură cu importul și exportul
de mobilier, oglinzi, rame (artă și decorațiuni),
perne, perne decorative, perne decorative,
perne pentru fotolii, perne de grădină, cârlige
pentru perdele, inele pentru perdele, șine
pentru perdele, vergele de perdele, tăvi
nemetalice, tăvi și cutii din lemn, cizme,
nemetalice, și cufere pentru depozitare, servicii
de vânzarea cu amănuntul și cu ridicata,
personal sau prin mijloace electronice, precum
și consultanță comercială în legătură cu importul
și exportul de coșuri, nemetalice, coșuri de
panificație, recipiente din materiale plastice
pentru ambalare, vânzarea cu amănuntul și cu
ridicata, personal sau prin mijloace electronice,
precum și consultanță comercială în legătură
cu importul și exportul de mânere pentru
uși, dulapuri și sertare, nemetalice, cârlige,
nemetalice, pentru îmbrăcăminte și textile,
umerașe (suporturi pentru haine), nu din metal,
rafturi de bibliotecă și rafturi de depozitare,
suporturi pentru reviste, panouri de agățat chei,
dulapuri și cutii de chei, servicii de vânzarea
cu amănuntul și cu ridicata, personal sau
prin mijloace electronice, precum și consultanță
comercială în legătură cu importul și exportul



(210) M 2022 07391
(151) 17/10/2022
(732) DANIEL CONSTANTIN

ARMEANCA, STR. AGNES NR.
254E, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ELIS ARMEANCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie

de recreere, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea spectacolelor,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii oferite de
turnee sub formă de servicii de divertisment,
organizarea de tabere de vară (divertisment
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și educație), studiouri cinematografice, servicii
oferite de studiouri de dans, organizarea
de spectacole de televiziune prin satelit,
organizarea de spectacole de teatru, atât de
animație, cât și de acțiune, organizarea de
spectacole de focuri de artificii, furnizarea
de sisteme de joc (divertisment, educație),
servicii specifice școlilor (educație), servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
servicii sportive și de fitness, servicii oferite
de clovni, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii oferite de discoteci,
servicii oferite de parcuri naturale (în scopuri de
recreere), servicii oferite de sala de karaoke,
servicii oferite de sălile de dans, servicii
pentru difuzarea de filme cinematografice,
servicii radiofonice pentru pregătirea continuă
a personalului didactic, servicii de spectacole
în direct, servicii de recepții pentru companii
(divertisment), servicii de rezervări pentru
activități de divertisment, servicii de spectacole
cu laser, servicii de spectacole cu laser
(divertisment), servicii de sporturi electronice,
servicii de videotecă, servicii educative oferite
de școli, servicii electronice de ghid de
vizionare tv, servicii în domeniul producției de
spectacole, servicii de informații prin telefon
referitoare la divertisment, servicii de jocuri
de noroc, servicii de jocuri de război, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de organizare și coordonare de
concursuri de frumusețe, servicii de prezentatori
de radio și de televiziune, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii de
recepție (divertisment), servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun
de înregistrări audio și video, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente

sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
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muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producere de spectacole de patinaj
cu role, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru
cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, prezentare de filme.

───────

(210) M 2022 07394
(151) 17/10/2022
(732) ROXANA VLAD, STR. GRIVIŢA,

NR. 25H, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

TRAP ATTACK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.06

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
agenții de bilete (servicii de divertisment),
agenții de rezervare de bilete pentru concerte,
agenții de rezervări pentru bilete de teatru,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
coordonare de activități culturale, coordonare de
activități de divertisment, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de spectacole de divertisment
în direct, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții cu scop
educaţional sau cultural și concursuri, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de festivaluri, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare de
spectacole, organizare de evenimente muzicale,
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planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, producţie de spectacole, producție
de evenimente de divertisment în direct,
prezentarea prestaţiilor live, punere la dispoziție
de săli de divertisment, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de maestru
de ceremonii, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii oferite de discoteci,
servicii oferite de sălile de dans.

───────

(210) M 2022 07400
(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, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

META TASTE SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

(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 07402
(151) 17/10/2022
(732) EPIL POINT SKIN SRL, STR.

MAGNOLIEI NR. 2, SAT
STREJNICU, JUDEŢ PRAHOVA,
COMUNA TÂRGŞORU VECHI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

tonic gym

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

10. Aparate electronice de stimulare pentru
fizioterapie, aparate de masaj, aparate de
masaj acționate electric, aparate cu vibrații
pentru masaj, aparate de masaj profund cu
căldură, aparate electrice pentru masaje de
înfrumusețate, aparate pentru masaje estetice,
aparate non-electrice pentru masaj, instrumente
terapeutice cu unde electromagnetice, aparate
de terapie electromagnetică de înaltă frecvență,
aparate de fizioterapie, aparate de vibromasaj.

───────
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(210) M 2022 07403
(151) 17/10/2022
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT, NR. 21, ET.
2,3 SI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011835, ROMANIA

(540)

JuniorMed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 07404
(151) 17/10/2022
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011835, ROMANIA

(540)

SeniorMed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 07405
(151) 17/10/2022
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011835, ROMANIA

(540)

SmartMed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 07416
(151) 17/10/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

JETSTREAM PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2022 07417
(151) 17/10/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON,
WC2R 2PG, GLASGOW, MAREA
BRITANIE

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

(540)

DUNHILL MOON ODYSSEY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 07419
(151) 17/10/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON,
WC2R 2PG, GLASGOW, MAREA
BRITANIE

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

(540)

DUNHILL SOL ODYSSEY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 07420
(151) 17/10/2022
(732) JETXWASH SRL, ISLAZ,

JUD. TELEORMAN, ISLAZ,
TELEORMAN, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

JETXWASH

(531) Clasificare Viena:
02.05.05; 27.05.01

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

37. Curățare și spălare a autovehiculelor,
curățare completă pentru automobile, curățare
igienică (vehicule), întreținere de instalații de
spălat vehicule, servicii de curățare pentru
autovehicule terestre, curățarea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, servicii de curățare a
mașinii, servicii de curățare, lustruire și ceruire a
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 07422
(151) 17/10/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)

SOL ODYSSEY
(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 07423
(151) 17/10/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)

MOON ODYSSEY
(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 07424
(151) 17/10/2022
(732) ASIS INTERNATIONAL, INC.,

1625 PRINCE STREET, VIRGINIA,
ALEXANDRIA, 22314, VIRGINIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

ASIS ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de asociere, și anume promovarea
intereselor specialiștilor în securitate,
organizarea și desfășurarea de expoziții
comerciale în domeniile securității fizice,
securității corporațiilor, întreprinderilor, cyber it și
guvernului și managementul securității.
41. Servicii educaționale, și anume, organizarea
și desfășurarea de seminarii, clase, programe
și ateliere de lucru în domeniile securității
fizice, securității corporațiilor, întreprinderilor,
cyber it și guvernului și managementul
securității și distribuirea de materiale în
legătură cu acestea, servicii educaționale,
și anume pregătirea, administrarea și
notarea examenelor educaționale standardizate
în domeniile securității fizice, securității
corporațiilor, întreprinderilor, cyber it și
guvernului și managementul securității.
42. Testarea, analiza și evaluarea serviciilor
terților pentru a determina conformitatea cu
standardele de certificare în domeniile securității
fizice, securității corporațiilor, întreprinderilor,
cyber it și guvernului și managementul securității,
dezvoltarea de standarde voluntare pentru
practicienii din securitate în domeniile securității
fizice, securității corporațiilor, întreprinderilor,
cyber it și guvernului și managementul securității.

───────
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(210) M 2022 07430
(151) 17/10/2022
(732) FEROMOB S.R.L., STR. HOREA

NR.36, AP.4, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA PFA,
STR.PORII NR.152 SC.3, AP.96,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Feromob accesorii mobilier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03

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

clase:
6. Încuietori metalice, încuietori metalice filetate,
seturi încuietori metalice, încuietori din metal,
încuietori metalice cu bolț, încuietori pentru
uși metalice, încuietori metalice cu arc, plăci
metalice pentru încuietori, chei metalice pentru
încuietori, încuietori și chei metalice, încuietori
metalice pentru uși, încuietori metalice cu
buton, plăcuțe din metal pentru încuietori,
încuietori din metal pentru porți, încuietori
metalice pentru tocuri de ferestre, chei (din
metal) pentru deschiderea încuietorilor, glisiere
superioare metalice suspendate, glisiere din
metal pentru sertare, mânere metalice, mânere
metalice pentru uși, mânere metalice pentru
sertare, mânere sferice din metal, mânere
metalice pentru dulapuri, mânere de ferestre,
din metal, mânere trăgătoare metalice pentru
uși, mânere din metal pentru jaluzele, mânere
din metale comune pentru sertare, mânere
de uși din metale comune, mânere din metal
pentru ferestre ghilotină, mânere metalice pentru
ferestre cu cadru mobil, accesorii din metal
pentru mânere de uși, dopuri din metal pentru
chiuvete, cuiere metalice pentru îmbrăcăminte
(cârlige), cuiere metalice pentru îmbrăcăminte
(cârlige), cuiere din metale comune pentru
pălării, structuri metalice, piedestaluri metalice
(structuri), structuri metalice monorai, cadre
(structuri) metalice, structuri pentru cadre

metalice, paravane metalice mobile (structuri),
structuri metalice pentru garderobe.
9. Prize electrice, prize multiple culisabile,
adaptoare pentru prize, prize de telefon, prize
pentru antene, prize cu telecomandă, prize
pentru tranzistori, prelungitoare cu prize multiple,
prize electrice cu temporizator, prize de extensie
pentru telefoane, capace de siguranță pentru
prize, prize pentru aparate de ras electrice, prize
de alimentare cu energie electrică, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, aplice decorative
pentru întrerupătoare și prize, adaptate, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), dispozitive de comandă electronică
(ecg) pentru lămpi și corpuri de iluminat cu leduri.
11. Chiuvete de baie, chiuvete pentru baie,
dopuri pentru chiuvete, accesorii pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete cu
picior pentru baie, piedestaluri pentru chiuvete
pentru baie, dopuri din metal pentru chiuvete,
robinete de amestec pentru chiuvete, chiuvete
(spălătoare), componente ale instalațiilor
sanitare, chiuvete de bucătărie cu blaturi de
lucru integrate, chiuvete pentru spălat vasele
(altele decât obiecte de mobilier), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
robinete simple pentru chiuvete de baie, robinete
pentru baie, paravane pentru baie, panouri
pentru baie, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv, plafoniere (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat incandescent,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat scenic, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, corpuri de
iluminat de siguranță, corpuri de iluminat pentru
interior, accesorii pentru corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat cu infraroșu, corpuri de
iluminat cu led, aplice (corpuri electrice de
iluminat), corpuri de iluminat cu halogen, corpuri
de iluminat de uz casnic, lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat fluorescent
pentru interior, corpuri de iluminat scenic cu
halogen, corpuri de iluminat arhitectural cu
halogen, corpuri de iluminat pentru situații de
urgență, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, reflectoare
pentru corpuri de iluminat la scară mare,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase.
20. Accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, accesorii pentru mobilier,
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care nu sunt din metal, mobilier, fișiere
(mobilier), mobilier integrat, mobilier metalic,
pergole (mobilier), mobilier capitonat, mobilier
transformabil, dulapuri (mobilier), mese
(mobilier), mobilier combinat, mobilier încastrat,
paravane (mobilier), unități (mobilier), comode
(mobilier), oglinzi (mobilier), mobilier baie,
birouri (mobilier), mobilier de expunere, partiții
mobile (mobilier), elemente de mobilier, uși
pentru mobilier, rafturi modulare (mobilier),
mobilier din oțel, mobilier din piele, mobilier
de grădină, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, panouri de mobilier, panouri
pentru mobilier, mobilă și mobilier, mobilier
de interior, protecții pentru mobilier, pereți
despărțitori (mobilier), mobilier din sticlă, mobilier
de baie, mobilier convertibil tapițat, unități de
mobilier, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, sertare pentru mobilier, mobilier pentru
depozitare, dulapuri metalice (mobilier), mobilier
de bucătărie, mobilier din lemn, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), birouri
modulare (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
rafturi metalice (mobilier), rafturi nemetalice
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suporturi
pivotante (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), mobilier de exterior, mobilier pentru
saune, mobilier de uz casnic, mobilier din
materiale plastice, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), mobilier pentru expunerea produselor,
mobilier rabatabil pentru șezut, suporturi
nemetalice pentru mobilier, rafturi pentru
consignație (mobilier), picioare (nemetalice)
pentru mobilier, module metalice demontabile
(mobilier), cutii pentru unelte (mobilier), lăzi
de unelte (mobilier), platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi (mobilier) din lemn, uși
glisante pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), uși de mobilier (nemetalice),
suporturi de mobilier nemetalice, module
nemetalice demontabile (mobilier), mobilier
pentru curte interioară, dulapuri cu încuietoare
(mobilier), mobilier de uz industrial, piese de
mobilier nemetalice, mobilier expunere mărfuri
(nemetalic), suporturi cu rotile (mobilier), rafturi
pentru birou (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), dulapuri pentru discuri (mobilier),
unități de colț (mobilier), mobilier de baie
modular, unități pentru cocktailuri (mobilier),
dulapuri izolate fonic (mobilier), scuturi pentru
șemineu (mobilier), mobilier realizat din șipci,
rafturi de depozitare (mobilier), mese pentru
desen (mobilier), paravane din metal (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, pereți despărțitori
metalici (mobilier), dulapuri de depozitare
(mobilier), sertare (piese de mobilier), dulapuri

pentru depozitare (mobilier), dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), materiale profilate pentru
mobilier, bare pentru rafturi (mobilier), corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi din lemn
(mobilier), suporturi pentru prosoape (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, picioare de
sprijin (mobilier), suporturi (mobilier) pentru
televizoare, paravane (mobilier) pentru birouri,
mobilier metalic de birou, rafturi ca mobilier
metalic, garnituri nemetalice pentru mobilier,
panouri despărțitoare pentru mobilier, scăunele
cu trepte (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), mânere nemetalice pentru mobilier,
cârlige nemetalice pentru mobilier, suporturi
pentru utilizări multiple (mobilier), panouri de
lemn pentru mobilier, mobilier cu rafturi pentru
perete, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
pentru cameră de zi, uși din metal pentru
mobilier, mobilier de grădină din metal, suprafețe
de lucru portabile (mobilier), uși din plastic pentru
mobilier, pereți despărțitori din plastic (mobilier),
elemente de perete metalice (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, rafturi din materiale
nemetalice (mobilier), mobilier de grădină din
aluminiu, mobilier din înlocuitori ai lemnului,
suporturi cu mai multe poziții (mobilier), suporturi
pentru materiale de prezentare (mobilier),
mobilier pentru casă, birou și grădină, elemente
de legătură nemetalice pentru mobilier, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), separatoare
metalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru rafturi (piese de
mobilier), suporturi de raft nemetalice (piese de
mobilier), mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), cadre cu
rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electrice, mobilier
în miniatură confecționat din fibră de lemn,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare și
mobilier, margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, tipare din
plastic pentru utilizare în cadrul procesului de
fabricare de mobilier, paravane de protecție
din materiale rezistente la foc, pentru uz
casnic (mobilier), grilaje nemetalice de protecție
pentru bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), mobilier nemetalic (altul decât cel
special confecționat pentru uz medical sau
de laborator), kituri de piese (comercializate
în format complet) pentru a fi asamblate
ca mobilier, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte, încuietori de mobilier nemetalice,
încuietori mecanice (neelectrice, nemetalice),
piulițe (încuietori), nu din metal, încuietori de
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siguranță (nemetalice, neelectrice), încuietori
cu combinație nemetalice (neelectrice), chei
(nemetalice) pentru deschiderea încuietorilor,
carcase de încuietori nu din metal, încuietori
cu cilindru din materiale nemetalice, încuietori
cu bilă (nu din metal), încuietori și chei,
nu din metal, încuietori nemetalice, altele
decât cele electrice, mecanisme de inversare
nemetalice (piese de încuietori), încuietori tip
limbă (neelectrice), nu din metal, încuietori de
siguranță cu cilindri, nu din metal, mecanisme
de inversare, nu din metal (piese de încuietori),
încuietori nemetalice cu autodeschidere pentru
tamburi de înfășurare cablu, glisiere pentru
sertare (nemetalice), glisiere nemetalice pentru
uși glisante, glisiere suspendate de plafon
din materiale nemetalice, mânere rotunde
nemetalice, mânere din porțelan, mânere de
ușă, nemetalice, mânere din sticlă, mânere
de sprijin nemetalice, mânere rotunde din
lemn, mânere de sertare (nemetalice), mânere
sferice din plastic, mânere nemetalice pentru
ferestre, mânere de ușă din plastic, mânere
din plastic pentru uși, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), mânere din porțelan pentru
sertare, mânere din porțelan pentru ferestre,
mânere din plastic pentru ferestre, mânere
din lemn pentru ferestre, mânere din lemn
pentru sertare, mânere din plastic pentru sertare,
mânere din sticlă pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere pentru mobilă,
din plastic, mânere din ceramică pentru sertare,
mânere rotunde pentru uși, din sticlă, mânere
rotunde pentru uși, din porțelan, mânere pentru
sertare, nu din metal, mânere rotunde pentru
uși, din lemn, mânere rotunde pentru plăci
frontale (nemetalice), mânere rotunde pentru
uși, nu din metal, mânere pentru ferestre
ghilotină, nu din metal, mânere de sertar
sub formă de inel, care nu sunt din metal,
etajere pentru chiuvete, dulapuri pentru chiuvete,
dopuri pentru chiuvete, nemetalice, covorașe,
detașabile, pentru chiuvete, capace mobile
pentru chiuvete, dopuri pentru chiuvete, nu din
metal, covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, cuiere de haine, cuiere de haine
(mobile), cuiere de haine (mobilier), umerașe și
cuiere pentru haine, cuiere nemetalice pentru
îmbrăcăminte (cârlige), cuiere de pălării din
metal, cuiere de haine (cârlige montate pe
perete) (nemetalice), prize de blancare, mese,
mese decorative, mese pentru birouri, birouri și
mese, scaune, scaune pliante, scaune înalte,
scaune rabatabile, scaune gonflabile, scăunele-
leagăn, scaune înalte (mobilier), scaune de
birou, scaune pentru baie, scaune din metal,
scaune de copii.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor de mobilier din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vînzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de comerț cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2022 07437
(151) 18/10/2022
(732) DOMYNO GUARD SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI NR.15, CAMERA
3, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DOMYNO GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
01.01.03; 27.05.01; 26.01.04; 26.11.06
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2022 07440
(151) 18/10/2022
(732) DANGER ALERT SECURITY SRL,

STR. DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR.15, CAMERA 3, SECTOR 5 ,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DANGER ALERT
DAS SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.03; 26.01.04

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

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

───────

(210) M 2022 07444
(151) 18/10/2022
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

(540)

VGR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

8. Arme ascuțite și contondente de mână,
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), baionete, cuțite, topoare, pompe de
aer, acționate manual, aparate electrice de
tuns barba, aparate neelectrice de tuns barba,
foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini electrice
de tuns, mașini de tuns de uz personal
(ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, aparate de tuns animale
(acționate manual), foarfeci, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, mașini de tuns gazon (instrumente
manuale), dispozitive manuale pentru ridicat
brazdele de gazon, unelte și instrumente
de ascuțit, acționate manual, burghie, dornuri
(unelte de mână), cuțite din ceramică, pensete,
unghiere, clești, seturi de tacâmuri, tacâmuri
din metale prețioase, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
biodegradabile, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, ace pentru gravat (unelte
de mână), ondulatoare pentru gene, aparate
manuale pentru ondularea părului, aparate
pentru aranjarea părului, aparate pentru tăierea
părului din nas, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, pensete
pentru îndepărtarea părului, tăietoare de fructe,
cuțite pentru decojire, instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, truse de
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manichiură, pile, clești patent, patente pentru
sârmă (scule manuale), aparate de ras, lame
de ras, mașini de ras electrice, tocătoare de
carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), linguri, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate de feliat
legume, cuțite, furculițe și linguri, cuțite de masă,
chei universale, chei hexagonale, chei franceze,
chei reglabile, chei inelare, chei dinamometrice,
chei tubulare, satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite),
teci pentru cuțite, lame pentru cuțite, truse
de bărbierit, șurubelnițe, raclete, truse de
pedichiură, răngi de scos cuie (unelte manuale),
bricege, pile de ascuțit, instrumente de ascuțit,
răzuitoare, fărașe (grădinărit), rigle (unelte de
mână), cuțite pentru pizza, cuțite de vânătoare,
pieptene pentru contur barbă, ondulatoare
electrice de păr, aparate electrice de coafare,
ace pentru găurirea urechilor, foarfece pentru
cuticule, foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), aparate de tuns animale, agrafe de
păr pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
electrice de tuns părul din urechi, foarfeci de
tuns, aparate pentru tuns și aranjat barba și
mustață, aparate de bărbierit, aparate de ras
electrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras, non-electrice, brice (de bărbierit),
rezerve de lame de ras.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, uscătoare cu aer, aparate
și mașini de purificare a aerului, instalații de
aer condiționat, aparate de aer condiționat,
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,
lumini pentru acvarii, autoclave, electrice, pentru
gătit, oale sub presiune, electrice, grătare,
căzi de baie, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie, instalații sanitare pentru baie,
lumini pentru biciclete, pături, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de prăjit
pâinea, prăjitoare de pâine, mașini de făcut
pâine, mașini de copt pâine, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
lampioane chinezești, fântâni de ciocolată,
electrice, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, filtre de cafea, electrice, mașini de
cafea, electrice, ustensile pentru gătit, electrice,
plite electrice, lămpi cu lumină rece, friteuze,
electrice, dispozitive de dezghețare pentru
vehicule, lumini direcționale pentru biciclete,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
USB, încălzitoare de căni cu alimentare la USB,
lămpi standard, lămpi de podea, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, umidificatoare, aparate

de dezinfectare, lanterne pentru scufundare,
aparate de uscare, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de gătit la aburi, electrice, saci pentru picioare,
încălziți electric, încălzitoare pentru picioare,
electrice sau neelectrice, brichete pentru
aprinderea gazului, uscătoare de păr, aparate
de uscare a mâinilor pentru băi, lanterne pentru
cap, lămpi portabile cu fixare pe cap, aparate de
încălzire, instalații de încălzire, plite de încălzire,
numere luminoase pentru case, aparate pentru
hidromasaj, incineratoare, lămpi electrice, lămpi,
uscătoare de rufe, electrice, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcție ale vehicule, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (LED),
brichete pentru aprinderea gazului, aparate
și instalații de iluminat, aparate de iluminat
pentru vehicule, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun, instalații electrice pentru pomul
de Crăciun, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncționale, lămpi pentru unghii,
radiatoare, electrice, radiatoare (încălzire),
frigidere, prăjitoare, țepușe pentru prăjire, țepușe
pentru prăjire, aparate și instalații sanitare,
reflectoare, cabine de duș, dușuri, prize pentru
corpurile de iluminat electrice, ciorapi, încălziți
electric, robineți.

───────

(210) M 2022 07446
(151) 18/10/2022
(732) THE INNOVATORS SRL, STR.

RAPSODIEI NR. 5, BL. P10, AP.
4, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400000, CLUJ, ROMANIA

(540)

Elindor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
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suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.

───────

(210) M 2022 07450
(151) 18/10/2022
(732) AUTO TEHNOSTIL SRL, STR.

TRIFOIULUI NR. 53, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Auto Tehnostil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Caroserii, caroserii pentru automobile,
caroserii pentru remorci, caroserie pentru
vehicule, caroserii pentru autovehicule, caroserii
pentru vehiculele terestre.

───────

(210) M 2022 07454
(151) 18/10/2022
(732) JEAN DRUGESCU, STR. TRAIAN

GROZAVESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MEN INDUSTRY GROUP GIE
(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, întrerupătoare de circuit, conectori,
electrici, prize electrice.
12. Clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor
auto în caroserie, bare de protecție pentru
vehicule.
17. Substanțe din plastic, semiprelucrate.
35. Ținerea evidenței contabile/contabilitate,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
întocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.

───────

(210) M 2022 07456
(151) 18/10/2022
(732) MIRA MOBACTIV S.R.L., STR.

VICTORIEI, NR. 77D, JUDEȚ
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
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)

MIRA MOBACTIV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
mobilier școlar, mobilier integrat, mese
(mobilier), mobilier combinat, dulapuri (mobilier),
birouri (mobilier), mobilier transformabil, rafturi
modulare (mobilier), mobilier de expunere,
mobilier pentru computer, uși pentru mobilier,
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mobilier din piele, taburete mobile (mobilier),
mobilier de interior, mobilier pentru depozitare,
sertare pentru mobilier, mobilier din lemn, birouri
modulare (mobilier), unități de mobilier, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru copii, mobilier
pentru vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), suporturi de cărți
(mobilier), mobilier folosit în săli, scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru şcoala, mobilier
pentru grădiniţe, mobilier pentru birouri, mobile,
oglinzi, rame pentru tablouri, containere, nu
din metal, pentru depozitare sau transport,
oase neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar galben, mobilier de baie,
mobilier de exterior, mobilier de bucătărie, piese
de mobilier, mobilier de uz casnic, mobilier
pentru cameră de zi, paturi, paturi divan, paturi-
canapea, paturi supraetajate, noptiere pentru
pat, tăblii de pat, somiere pentru paturi, paturi
pentru copii, mobilă cu pat încorporat, canapele
extensibile.

───────

(210) M 2022 07459
(151) 18/10/2022
(732) IDEAL BUILDING SOLUTIONS

S.R.L., BULEVARDUL
ALEXANDRU OBREGIA NR. 15,
CAM. 1, BL. R13B, SC. A, ET. 7,
AP. 32, SECTOR 4, BUCURESTI,
040323, ROMANIA

(540)

LUXER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

1. Soluții întreținere textile.

5. Insecticide.
6. Capcane pentru animale.
8. Cuțite și seturi de cuțite, curățătoare legume
și fructe, feliatoare manuale, cricuri de ridicat,
acționate manual, accesorii scule de mână,
respectiv: clește pentru găurit și perforat curele
din piele, capsat și nituit, capse.
9. Suporturi auto pentru telefoanele mobile,
mouse pad-uri/suporturi pentru mouse,
încărcătoare telefoane, huse telefoane, suport
și docking pentru telefoane, folii protecție și
autocolante laptop, accesorii întreținere ochelari
și lentile, respectiv: seturi dispozitive pentru
curățat lentile ochelari, cu două capete textile din
microfibră, cabluri de date telefoane, suporturi
accesorii biciclete, respectiv: suport montabil
pe bicicletă, motocicletă, trotinetă, cărucior din
silicon negru, alte accesorii foto, respectiv: cub
mini foto pentru fotografii profesionale, alte
accesorii telefoane, respectiv: lampă cu lumină
LED pentru foto, video sau live cu suport prindere
pe telefon, lampă cu lumină LED pentru fotografii
video cu suport prindere pe telefon, lampă
LED pentru selfie cu clemă de prindere, lampă
LED pentru smartphone fotografii video sau
live, laptopuri, tablete și gadget-uri copii, chingi
tip ham ajutătoare la ridicat greutăți, standuri/
coolere notebook, hub-uri.
10. Dispozitive și accesorii medicale de uz
casnic.
11. Lămpi și veioze, instalații de crăciun,
accesorii irigare, respectiv: set picuratoare de
apă cu sistem reglabil al debitului, pentru udarea
și irigarea ghivecclor de flori și pomi fructiferi,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (led),
proiectoare și lămpi, lumini bicicletă, coloane de
dus și seturi de duș, accesorii și piese aragazuri,
lămpi de veghe copii, ventilatoare electrice și
răcitoare aer pentru uz personal.
16. Stickere decorative, adezivi și benzi adezive
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
accesorii decorative (din hartie), cutii din
hârtie sau carton pentru depozitare, servete și
naproane, markere.
17. Cauciuc.
18. Accesorii transport copii, respectiv: husă cu
plasă anti țânțari și insecte pentru cariucior copii,
husă cu plasă anti țânțari și insecte pentru
cariucior copii.
20. Accesorii decorative (mobilier), respectiv:
evantai pliabil din lemn de bambus, cu inserții
florale, folie autocolant pentru protecție mobilă și
multisuprafețe de mobilier, casetă luminoasă cu
litere și simboluri colorate, sisteme de siguranță
pentru copii (mobilier), organizatoare, accesorii
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perdele și draperii respectiv:draperie pentru
fereastră, cârșige de agățat, nemetalice pentru
haine și suporturi (umerașe).
21. Mături, mopuri, găleți, bureți pentru uz
casnic, lavete pentru curățare, răzători pentru
bucătărie și accesorii, forme de prăjituri, seturi
ustensile de bucătărie, site bucătărie și accesorii,
respectiv: sită din silicon pentru protecție
anti înfundare scurgere sifon chiuvetă, cadă,
pardoseală, baie sau bucătărie, sită pentru
scurgere sifon chiuvetă, cadă, pardoseală, baie
sau bucătărie, oliviere, capace vase pentru gătit,
tirbușoane și dopuri, suporturi și accesorii de
baie, respectiv: set suporturi cu bandă adezivă,
pentru multiple utilizări in baie sau bucătărie, set
suport adeziv pentru agățat obiecte pe perete,
set suporți adezivi pentru prosop, chei si alte
obiecte de baie sau bucătărie, cuiere adezive
pentru baie sau bucătărie, suport reglabil pentru
capul de duș, și agățători pentru burete, suport
reglabil pentru capul de duș, și agățători pentru
burete, capac din cauciuc pentru protecție anti
gândaci și mirosuri neplăcute, pentru scurgere
sifon pardoseală baie sau bucătărie, accesorii
machiaj, respectiv: seturi instrument metalic
pentru curățarea, îngrijirea și igiena urechilor,
ustensilă extractor pentru coșuri, acnee și
indepartarea punctelor negre, polonice, linguri
și clești de bucătărie, ceainice și infuzoare,
accesorii unelte grădinărit, strecurători (ustensile
de uz casnic), perii pentru încălțăminte, perii
wc, pensule, spatule și teluri bucătărie, termosuri
și căni termos, scobitori, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, prese și storcătoare
manuale.
24. Lenjerii de pat din hârtie, lenjerii de pat.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi
funde pentru mercerie, nasturi, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr.
28. Accesorii antrenament, respectiv: fluier
pentru arbitrii și diverse activități in aer liber, fluier
metalic militar, jocuri educative, jucării educative,
jucării de baie, extensoare și benzi elastice
(aparate de exerciții), accesorii fitness, respectiv:
ham-uri si curele de ridicare și transport greutăți.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17,
18, 20, 21, 24, 26, 28.

───────

(210) M 2022 07460
(151) 18/10/2022
(732) SIGMA LIFE IT SRL, STR.

CETATEA DE BALTĂ, NR. 118, BL.
9, SC. B, ET. 1, AP. 14, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CyberAxo Agency

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 26.01.01; 26.11.02

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffcc00), alb (HEX #ffffff), negru

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 07465
(151) 18/10/2022
(732) REDPOINT MANAGEMENT

SOLUTIONS SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU, NR. 13, DEMISOL,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

REDPOINT MANAGEMENT
SOLUTIONS
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.12; 27.05.17; 26.11.01

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

clase:
40. Distrugerea deseurilor si gunoaielor,
reciclarea deseurilor si a gunoiului, sortarea
deseurilor si a materialelor reciclabile
(transformare), refolosirea creativa (reciclarea
deseurilor), incinerarea deseurilor si a gunoiului,
tratarea deseurilor (transformare).

───────

(210) M 2022 07467
(151) 18/10/2022
(732) IANĂŞ JUMANCA, SAT

VÂRCIOROVA, COMUNA
BOLVAȘNIȚA, NR. 242, JUD.
CARAŞ SEVERIN, COMUNA
BOLVAȘNIȚA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

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

(540)

CASA JUMANCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice din
fructe, cocteiluri alcoolice de fructe, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi spirtoase, băutură spirtoasă
fermentată, digestive (lichioruri și spirtoase),
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi aperitive pe bază de lichior, băuturi
aperitive pe bază de vin, coniac, cidru, digestive
(lichioruri şi spirturi), gin, lichioruri, rom, vodcă,
whisky, vin.

───────

(210) M 2022 07475
(151) 18/10/2022
(732) DAS SENSE SOCIETY S.R.L.,

STR. FRANARULUI NR.
37, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FAYN urban eatery

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.08

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de bodegi
de vinuri, servicii oferite de ceainării, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), servicii
oferite de localuri tip snack-bar, organizare
de banchete, organizare de mese la hoteluri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de bar cu servire de vin, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii de cazare cu
mic dejun inclus, servicii de ceainărie, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de cluburi de băut private, servicii de gătit,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de somelier, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant chinezesc, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi, servicii prestate de cluburi de noapte
(furnizare de produse alimentare), servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii oferite de rotiserii,
servicii prestate de bucătari personali, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, snack-baruri, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură.

───────

(210) M 2022 07477
(151) 18/10/2022
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STRADA. STEFAN MIHAILEANU,
NR. 59, CAMERA 4, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

eOptima
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, perforatoare (articole de
birou), clasoare (articole de birou), lichide
corectoare (articole de birou), benzi corectoare
(articole de birou), articole de papetărie pentru
birou, coup-papier (articole de birou), pixuri și
stilouri (articole de birou), tocătoare de hârtie
(articole de birou), articole de birou (cu excepția
mobilelor), suporturi pentru hârtie (articole de
birou), separatoare pentru dosare (articole de
birou), tăvițe pentru dosare (articole de birou),
ansambluri de imprimare portabile (articole de
birou), table pentru luat notițe (articole de birou),
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), suporturi din plastic pentru ecusoane
(articole de birou), umezitoare (articole de
birou), fălțuitoare (articole de birou), perforatoare
electrice (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane (articole de birou), ecusoane cu
nume (articole de birou), cuțite pentru tăiat
hârtie (articole de birou), distribuitoare de bandă
adezivă (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), raportoare
(pentru articole de papetărie și utilizare la birou),
mașini de pliat hârtia (din categoria articole
pentru birou), aparate și mașini pentru legat cărți
(articole de birou), panglici pentru imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou), clipsuri
pentru suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou, clipsuri retractabile pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole de
birou), instrumente de scris, ustensile de scris,
caiete de scris, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
table de scris albe, mașini de scris electronice,
stilouri (articole de scris), hârtie de scris cu
antet, suporturi pentru foi de scris, dispozitive
de ștampilat pentru birouri, ustensile de scris și
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WOMEN'S NETWORK ROMANIA,
STR. BAICULESTI NR. 23, BL. E9,
SC. C, ET. 8, AP. 113, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 26.11.12; 26.11.13; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru
(R67G26B60), rosu (R229G65B53,
R202G88B160)), galben
(R204G220B87), roz (R239G71B60)

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

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
asistență în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.
41. Academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, examinări
referitoare la educație, organizarea de

(210) M 2022 07478
(151) 11/11/2022
(732) ASOCIATIA PROFESSIONAL

Women on Boards
ACADEMY 

by PWN ROMANIA 
PROFESSIONAL WOMEN`S

 NETWORK

───────
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ștampilat, blocuri (papetărie), plicuri (papetărie),
papetarie imprimata, capse (papetărie), coperte
(papetărie), dosare (papetărie), cutii pentru
papetărie, hârtie autocopiativă (papetărie),
articole de papetărie, folii transparente
(papetărie), benzi adezive (papetărie), plicuri
de papetărie, carnețele de buzunar (papetărie),
mape de hârtie (papetărie), autocolante (articole
de papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), coli de hârtie (papetărie), articole de
papetărie pentru scris, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), articole
de papetărie și accesorii educative, materiale
educative și didactice, materiale educative
tipărite, cărți educative, cărți, registre (cărți), cărți
de vizită, caiete, caiete școlare, caiete legate,
caiete de notițe, pensule, pensule de pictat,
pensule pentru desen, pensule pentru artiști
plastici, ambalaj din plastic, plicuri din plastic,
pungi universale de plastic, folii transparente
din plastic, hârtie de ambalaj, ambalaj de
carton, ambalaj de cadouri, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, hârtie pentru pungi și saci, pungi și
saci de hârtie, hârtie pentru copiatoare și
imprimante, bandă adezivă pentru hârtie și
carton, hârtie de filtru, filtre de hârtie pentru
cafetiere, filtre de cafea din hârtie, filtre de apă
din hârtie, materiale pentru filtrare din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, decorațiuni
din carton pentru alimente, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni de hârtie pentru
masa, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
decorațiuni de perete din hârtie, decorațiuni
din decupaje de hârtie, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, decorațiuni adezive
de perete, realizate din hârtie, ornamente
decorative pentru partea de sus a creioanelor,
autocolante decorative pentru butuci de roată
pentru autovehicule, pixuri colorate, pixuri cu
bilă, pixuri cu gel, pixuri și stilouri, suporturi
pentru pixuri și creioane, rezerve pentru pixuri
cu bilă, vârfuri pentru pixuri cu bilă, pixuri cu
sclipici (articole de papetărie), mine de rezervă
pentru pixuri cu bilă, seturi de pixuri cu bilă și
creioane, reproduceri de artă grafică, litografii
(obiecte de artă), cărți cu artă grafică, lucrări
de artă din hârtie, artă murală din hârtie în
3d, artă murală din carton în 3d, produse de
imprimerie, imprimeuri pe pânze, imprimeuri cu
desene animate, folii montaj pentru imprimerie
(netextile), cadre de cules (imprimerie), mape
pentru scris (papetărie), foi de hârtie (papetărie),
carduri educative, publicații educative.



expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea și susținerea de seminarii, predare /
servicii educaționale / servicii de instruire,
organizarea și susținerea de simpozioane,
meditații, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2022 07483
(151) 19/10/2022
(732) LUCS SPORTS SYSTEMS S.R.L.,

STR. REVOLUȚIEI NR. 5, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540043,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ESPORT

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.08;
26.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#99FF00, HEX #008500), negru (HEX
#000000)

(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. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât textele 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 07486
(151) 19/10/2022
(732) PRESS GRUP MOLDOVA

S.R.L., STR. UNIVERSITĂȚII NR.
28A, ETAJ 2, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

NEWS MOLDOVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.04.05;
26.04.16; 26.04.18; 01.17.16

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

clase:
41. Editare de publicații, publicare de
publicații periodice nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, furnizare
de publicații on-line nedescărcabile, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
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publicitare, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, educație, instruire,
divertisment, activitați culturale, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, difuzare de materiale educative,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, servicii de agenție literară,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
servicii de reporteri de știri, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
textele publicitare, producție de programe tv,
producție de televiziune, pregătire de programe
de televiziune, producție de emisiuni de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, servicii
de educație furnizate prin televiziune, producție
de programe educative de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, servicii de divertisment
furnizate prin transmisii continue online.

───────

(210) M 2022 07488
(151) 19/10/2022
(732) VISTA VISION SRL, STR. IOAN

PLAVOSIN NR.13, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VISTA VISION

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 26.11.09; 26.01.01;
26.04.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov (RAL 5002),
negru

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

44. Servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii oferite de clinici medicale, servicii de
oftalmologie, servicii furnizate de spitale private,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale.

───────
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(210) M 2022 07497
(151) 25/10/2022
(732) ROOIBOSS BLUE PLANETARY

SRL, STR. SILVESTRU NR. 1, BL.
L2, MEZANIN, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGĂ NR. 106, BL C1, ET. 4,
AP. 3, CAM. 2, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.01.10; 26.04.03; 26.04.07; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de seminarii educaționale,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, organizarea de seminarii pe teme
de comerț, organizare de seminarii în materie
de formare, desfășurare de seminarii didactice
privind administrarea timpului, organizare de
seminarii pe teme de educație, organizare
de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații on-line, publicare de cărți și reviste,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,

43. Alimentatie publica, furnizare de alimente
şi băuturi, servicii de catering pentru
evenimente, consiliere în domeniul culinar,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
catering, snack-baruri, servicii contractuale de
alimentaţie, preparare de mâncăruri, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de mâncare la pachet, serviciu de
catering pentru instituţii, bufete cu autoservire,
servicii de consultanţă cu privire la alimente,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
de consultanţă cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanţă în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanţă în domeniul
cateringului.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni sau pentru
animale, consultaţii medicale, clinicii medicale,
consultanţă privind asistenţa medicala oferită de
doctori şi de alt personal medical specializat,
actualizarea fişierelor şi a dosarelor medicale
personale, consiliere medicală, consultanţă
şi servicii de informaţii despre produse
medicale, diagnosticarea bolilor, efectuarea
examenelor medicale, emiterea de rapoarte
medicale, furnizare de informaţii pacienţilor
în legătură cu administrarea medicamentelor,
furnizare de asistenţă medicală, furnizare de
informaţii despre servicii medicale, furnizare de
informaţii despre servicii de asistenţă medicală,
furnizare de informaţii în materie de îngrijiri
medicale, ingrijire medicală, informaţii medicale,
planificare de tratamente medicale, podolog,
psihiatrie, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de asistenţă medicală, servicii de evaluare
medicală, servicii de telemedicină, consiliere
farmaceutică, asistenţă psihologică, servicii
oferite de un psihoterapeut.consultanță privind
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publicare de materiale educative tipărite, servicii
de editare, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), coaching personal (formare), servicii
educaționale de tip coaching, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), publicare de
cărți instructive, publicare de cărți educative,
închiriere de cărți audio, publicare de cărți
audio, publicare multimedia de cărți, publicare
și editare de cărți, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare de jurnale, cărți și manuale în domeniul
medicinei.

HANISH 
Infuzie de sănătate 

și vitalitate



───────

(210) M 2022 07500
(151) 19/10/2022
(732) EURO ELECTRO SRL, STR.

POMPIERILOR NR.32, BL.11B,
SC. B, ET.1 AP. 7, JUD. OLT,
SCORNICEȘTI, 235600, OLT,
ROMANIA

(540)

ECARTECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive de navigație GPS.

───────

(210) M 2022 07504
(151) 24/10/2022
(732) BRICOMAN S.R.L., CALEA

BUCURESTI NR. 246, BIROUL
NR. 1, JUD. BRASOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

bon haus

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 12.01.01; 13.01.11

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

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
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psihologia integrativă, consiliere privind tratarea
psihologică a afecțiunilor medicale, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
terapie muzicală în scopuri fizice, psihologice
și cognitive, servicii de terapie ocupațională,
consiliere privind terapia ocupațională, servicii
de terapie ocupațională și reabilitare, consiliere
în domeniul nașterii, servicii de asistență
medicală pentru oameni, asistență medicală
la domiciliu, asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, asistență sanitară în legătură cu
chiropractica, asistență sanitară în legătură
cu ajunarea, asistență sanitară în legătură
cu homeopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu naturopatia, asistență sanitară în
legătură cu osteopatia, asistență sanitară în
legătură cu terapia de relaxare, consultanță în
nutriție, consiliere legată de nutriție, consultanță
legată de nutriție, consiliere în materie de
sănătate, fizioterapie, consultanță profesională
în materie de nutriție, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutritive, furnizare
de informații despre acupunctură, furnizare de
informații despre consiliere în domeniul dieteticii
și alimentației, furnizare de informații despre
moxibustie, furnizare de informații nutriționale
despre alimente, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutriție, furnizare de
informații referitoare la nutriție, masaj, masaj
cu pietre calde, masaj al țesuturilor adânci,
moxibustie, orientare dietetică și nutrițională,
servicii de acupunctură, reflexologie, servicii
clinice homeopatice, servicii de aromaterapie,
servicii de consultare în legătură cu masajul,
servicii de drenaj limfatic, servicii de dietetică,
servicii de evaluare a sănătăţii, servicii de
fizioterapie, servicii de meditație, servicii de
masaj pentru femei gravide, servicii de masaj
la picioare, servicii de muzicoterapie, servicii
de reflexologie, servicii de terapie cu ventuze,
servicii în domeniul reiki (tehnică de vindecare
în medicina alternativă), terapie gua-sha (masaj
cu răzuire), terapie cu acupresură, tratamente de
fitoterapie, tratarea alergiilor



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.

───────

(210) M 2022 07505
(151) 19/10/2022
(732) MIHAI PERIFAN, STR.

DUMBRAVEI NR. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
DANIEL PERIFAN, STR.
SENTINELEI NR. 75, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PERRYLAND

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 01.03.10; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, galben,
albastru, verde

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

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

───────
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(210) M 2022 07515
(151) 19/10/2022
(732) ASOCIAȚIA CULTURALĂ

"ARMONIA SĂCĂLAZ", SAT
SĂCĂLAZ, NR. 132, JUD. TIMIŞ,
COM. SĂCĂLAZ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Foaia Săcălazului
JURNALISM DE CALITATE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.04.05

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, 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.
41. Furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicare online de ziare
electronice, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare multimedia a ziarelor,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, fotografie, scrierea de texte, altele

decât cele publicitare, creare (redactare) de
podcasturi.

───────

(210) M 2022 07516
(151) 19/10/2022
(732) EMPENDO DISTRIBUTION SRL,

STR. ROSIA MONTANA, NR. 1, BL.
17, SC. 2, ET. 6, AP. 68, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060951, ROMANIA

(540)

Minerva

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2a4093)

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

7. Mașini de cusut, mașini electrice de cusut,
mașini de cusut tricotaje, servomotoare pentru
mașini de cusut, motoare pentru mașini de cusut,
mașini de cusut cu sârmă, mașini industriale
robotice de cusut, mosoare pentru mașini de
cusut, mașini de cusut pentru uz industrial,
mașini de cusut de uz casnic, mașini de cusut
pentru textile și piele, mașini de cusut cu
acționare cu pedală.

───────

(210) M 2022 07518
(151) 20/10/2022
(732) DIVINE ORGANICS VIBES S.R.L.,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 29K, CASA 1, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 07520
(151) 20/10/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Original ADRIA COLA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19

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

clase:
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 07531
(151) 20/10/2022
(732) TEODOR-LUCIAN BRAINZAC,

STR. PICTOR DUMITRU
DACIAN NR. 11, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

CASA BRÎNZAC
RESTAURANT

CARMANGERIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.02; 03.04.18;
03.04.24; 03.04.26; 07.01.08; 07.01.24;
02.09.15; 25.01.05

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

29. Carne.
───────
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(210) M 2022 07532
(151) 20/10/2022
(732) P-NOVELTY SHOP S.R.L.,

SAT.JABAR, NR. 99, JUDET TIMIS,
COM. BOLDUR, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GADGETRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#000000), rosu (HEX#e02347,
HEX#c92865), albastru (HEX#5b4cb2,
HEX#3860cc), verde (HEX#0a82e1)

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

10. Orteze pentru monturi (articole ortopedice).
18. Genți pentru mămici (portbebe).
21. Perii pentru pisici, dispensere automate,
coșuri de gunoi, tigăi.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu perii pentru pisici, dispensere
automate, coșuri de gunoi, tigăi, orteze pentru
monturi (articole ortopedice) și genți pentru
mămici (portbebe).

───────

(210) M 2022 07535
(151) 20/10/2022
(732) ADRIANA PROVIDER 2017

SRL, ALEEA TOMESTI, NR 1,
CAMERA 1, BL 2, SC 2, ET 5,
AP 57, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

E-MOBILITY RENTALS

(531) Clasificare Viena:
15.09.02; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
802C), gri (Pantone 425C)

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

7. Echipament pentru mișcare și manevrare,
generatoare de electricitate, generatoare de
curent, generatoare de electricitate .
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, amplificatoare electrice.
12. Vehicule și mijloace de transport, vehicule
electrice.
39. Parcare și depozitare de vehicule, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare
și depozitare vehicule, ancorare, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare.

───────
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(210) M 2022 07536
(151) 20/10/2022
(732) ASCIM ORGANIZATION S.R.L.,

STR. DUNARII, NR. 302, 304,
SAT POROSCHIA, JUDET
TELEORMAN, COM. POROSCHIA,
147280, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

W WELORA

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.04; 27.05.21; 27.05.25;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:galben (HEX#efdf54,
HEX#f1e052), negru (HEX#404040,
HEX#000000), gri (HEX#f5f5f5)

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

8. Mașini de tuns părul/bărbierit, aparate de
epilat.
9. Electrocasnice, camere supraveghere,
accesorii pentru telefon (electronice), baterii
externe, încărcătoare telefon, accesorii auto
(electronice).
10. Aparate de masaj.
11. Aparate și instalații de iluminat, uscătoare de
păr.
12. Drone.
26. Ondulatoare de păr, electrice și neelectrice.
28. Jucării.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 8, 9, 10, 11, 12, 26 și 28.

───────

(210) M 2022 07542
(151) 27/10/2022
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

(540)

Lumea financiară
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producție de publicitate televizata și
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, cercetare de pia
ță pentru publicitate, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anun țuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, consultanță în afaceri
privind publicitatea, consultanță în publicitate
și marketing, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță privind publicitatea în presă,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, dezvoltare de concepții de
publicitate, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, difuzare
de materiale publicitare online, difuzarea de
date privind publicitatea, difuzarea publicității pe
internet pentru terți, efectuarea de studii interne
privind comunicările comerciale, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizare de informații despre
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produse de larg consum prin internet, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
servicii de marketing pe internet, negociere de
contracte de publicitate, pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizarea de publicitate, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin internet, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, publicitate pentru terți pe internet,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice, publicitate
radio și de televiziune, publicitate cu răspuns
direct, publicitate de tip pay-per-click (ppc),
publicitate directă prin poștă, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți
și menținerea bazei de clienți existente,
publicitate în cinematografe, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil

bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de consultanță în domeniul marketingului pe
internet, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci (publicitate
și promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de rezervare a forței de muncă pentru
tehnicieni de filme și televiziune, servicii de
informare privind afacerile, servicii de informare
și consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poștă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
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comerțului electronic, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, marketing prin influenceri.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
televiziune, difuzare de programe de televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, transmitere
de programe de televiziune, transmitere de
programe de televiziune, transmitere digitală
de date pe internet, distribuire de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea informatică
globală sau prin internet, difuzare de filme
prin televiziune, difuzare de material audio și
video pe internet, transmisie tv prin internet,
acces la conținuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere

și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de echipamente pentru televiziune
pentru transmisii din locații exterioare, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizare de
linii de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, leasing (închirierea)
de echipamente de televiziune prin cablu,
prestare de servicii de comunicații de voce pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune și radio prin rețele de cablu sau fără
fir, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, recepționarea de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonați, redirecționare de mesaje de toate
tipurile la adrese de internet (mesagerie web),
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
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conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activit ăți culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale (instruire),
organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de expoziții în scopuri de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, creare de formate pentru
programe de televiziune, demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de televiziune, divertisment de
tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,

spații de chat și forumuri pe internet, servicii
de comunicare online, servicii de comunicații
prestate pe internet, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (itpv), servicii de furnizare a
accesului la internet, servicii de furnizare de
internet, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații
furnizate pe internet, intranet și extranet, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
servicii de transmisie de programe de televiziune
în sistem pay-per-view, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele 
fără fir, televiziune prin cablu, transfer de date
fără fir prin internet, transfer de informații și
date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer de informații și de date prin servicii
online și pe internet, transfer și răspândire de
informații și date prin rețele de calculatoare
și internet, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, transmisie de date computerizate prin
televiziune, transmisie de date prin satelit pe
baza unei rețele globale online de calculatoare,
transmisie de informații prin rețele naționale și
internaționale, transmisie de informații online,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, transmisie și difuzare fără fir de
programe de televiziune, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
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divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment
on-line, divertisment pe internet, divertisment
prin filme, divertisment sub formă de
producții de teatru însoțite de servirea cinei,
divertisment sub formă de spectacole de
dans în direct, divertisment sub formă de
spectacole în direct și apariția personală a
unui personaj costumat, divertisment teatral,
divertisment televizat, educație, educație cu
privire la sănătatea fizică, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de divertisment
multimedia nedescărcabil, printr-un site pe
internet, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment video,
nedescărcabil, printr- un site internet, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de

divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații despre educație fizică
pe un site web online, furnizare de informații
despre formarea continuă pe internet, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de informații îrr domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de muzică nedescărcabilă în format
digital de pe internet, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă fără fir și
online, furnizare de publicații electronice dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
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închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipamente
de iluminat pentru televiziune, informare în
legătură cu activități culturale, furnizarea de
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, furnizarea de informații
despre divertismentul sub formă de jocuri pe
calculator, furnizate online dintr-o bază de
date electronică sau într-o rețea globală de
comunicații, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizarea de
informații în materie de educație, furnizarea de
informații în materie de divertisment, instruire
în domeniul educației fizice, instruire în materie
de educație fizică pentru adulți și copii,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
servicii de montaj de producții de divertisment
lejer, servicii de montaj de programe de
televiziune, oferire de divertisment muzical
de către formații vocale, operarea de
echipamente video pentru producția de
programe de televiziune, organizare de activități
de divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare

de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri
de educație, planificarea programelor de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni- concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe tv, producție de spectacole
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de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte si materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit

închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de' divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr- o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
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pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
si video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment
și sportive, organizarea de simpozioane pe
teme de educație, organizarea de simpozioane
pe teme de divertisment, sisteme de
joc (divertisment, educație), organizare de
spectacole de televiziune prin satelit, stabilirea
grilei de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment, servicii de
imagini video cu ajutorul dronelor, organizarea
de evenimente de divertisment, producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică, servicii de subtitrare.

───────

(210) M 2022 07545
(151) 20/10/2022
(732) BLA TEHNICAL CONSULT SRL,

STR. OASULUI, NR. 176, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BLA TEHNICAL CONSULT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 15.07.01

(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.

───────

(210) M 2022 07546
(151) 20/10/2022
(732) VM MEYER CONS SRL, STR.

CETĂȚII NR. 6, JUD. BRASOV,
CODLEA, 113311, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentație publică, inclusiv agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii de baruri, cafenele-
restaurant, case de vacanță, servicii de catering,
servicii hoteliere, închiriere de săli de reuniune,
închirieri de spaţii de cazare temporară, servicii
oferite de pensiuni, servicii oferite de hoteluri,
servicii oferite de moteluri, servicii oferite de
hanuri, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de restaurante cu servire rapidă (snack-
baruri), restaurante (servirea mesei), servicii
de tabere de vacanţă (găzduire), servicii de
furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 07568
(151) 21/10/2022
(732) PEAR SERVICII DE

CONSULTANTA S.R.L, CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR. 127, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SNAZZY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Pietre pretioase, perle si metale pretioase
si imitatii ale acestora, instrumente pentru
masurarea timpului, inele si lanturi de chei si
brelocuri pentru acestea, casete pentru bijuterii si
cutii pentru ceasuri, bijuterii, ornamente din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, sau imitatii ale acestora, statuete si
figurine, din sau placate cu metale pretioase
sau semipretioase sau pietre, sau imitatii ale
acestora, aliaje de argint, brelocuri placate cu
metale pretioase, cutii decorative fabricate din
metale pretioase, cutii din metale pretioase, cutii
suvenir din metale prețioase.
18. Bagaje (pentru calatorie), bagaje de
mâna, borsete, casete pentru accesorii de
frumusete, cutii de machiaj, cutii de palarii,
pentru voiaj, cutii de transport, cu excepția

celor din carton, cutii din imitatii de piele,
mape pentru documente (marochinarie), etuiuri
pentru carduri de credit (portmonee), genti,
gentute cosmetice, ghiozdane, huse de voiaj
pentru articolele de îmbracaminte, huse pentru
încaltaminte, portmonee de piele, posete,
portmonee si portofele, pungi personalizate
suveniruri, serviete, genți de voiaj, truse de
toaleta (marochinarie), umbrele si parasolare,
portofele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări de
birou), postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, 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, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicitate radio,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntul
si/sau cu ridicata si servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online, toate in legatura
cu produsele din clasele 14, 18, 25.
42. Servicii în domeniul stiintei si
tehnologiei, dezvoltare software, programare si
implementare, administrare de servere pentru
posta electronica.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(210) M 2022 07569
(151) 21/10/2022
(732) HYBRID INTERVENTIE SRL,

ALEEA FIZICIENILOR NR. 23, BL.
1A, SC. 3, ET. 4, AP. 48, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HYBRID INTERVENTIE

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

45. Servicii de securitate fizică, monitorizarea
sistemelor de securitate, marcaj de securitate
a documentelor, marcaj de securitate pentru
bunuri, servicii de securitate pentru clădiri,
consultanță în materie de securitate, controlul de
securitate al bagajelor, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de control de
pașapoarte (securitate), consultanță în materie
de securitate fizică, inspectarea uzinelor în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii prestate de
gardă de securitate, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, consultanță în materie de
securitate radiologică, consultanță în materie
de securitate în muncă, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, închiriere de
aparate de supraveghere de securitate, evaluare
a riscurilor în materie de securitate, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, control
de securitate pentru persoane și bagaje în
aeroporturi, servicii de control de securitate al
bagajelor în aeroporturi, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de control de securitate al bagajelor
la aeroport, marcarea câinilor în vederea
identificării acestora, în scopuri de securitate,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru clădiri, furnizare de informații despre
servicii prestate de un agent de securitate,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate

ale întreprinderilor comerciale și industriale,
servicii de securitate pe bază de microcipuri
pentru animale de companie.servicii de pază,
servicii de pază antiefracție, servicii de pază
contractuale, servicii de pază și protecție, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, servicii de pază
pentru infrastructuri prin sisteme de monitorizare
la distanță, monitorizare avertizoare de
incendiu, monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de monitorizare a mărcilor, servicii de
monitorizare a brevetelor, monitorizarea mărcilor
înregistrate (servicii juridice), servicii de
monitorizare a alarmelor medicale, servicii
de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuală în scopul consultanței
juridice.

───────

(210) M 2022 07572
(151) 21/10/2022
(732) HYBRID TEHNIC S.R.L., ALEEA

(540)

HYBRID TEHNIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Proiectare sisteme electronice de alarmare.
45. Supravegherea alarmelor antiefracție,
servicii de pază antiefracție, monitorizarea
sistemelor de securitate, monitorizare
avertizoare de incendiu, servicii de monitorizare
a alarmelor, servicii de monitorizare a alarmelor
medicale, servicii de monitorizare electronică în
scopuri de securitate, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la
distanță, servicii de pază şi protecţie pentru
bunuri materiale şi indivizi, monitorizare sisteme
electronice de alarmare, 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.

FIZICIENILOR NR. 23, BL. 1A,
SC. 3, ET. 4, AP. 48, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

───────
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37. Instalare sisteme electronice de alarmare,
servicii de instalare și construcții auxiliare pentru
sisteme de pază.



(210) M 2022 07578
(151) 21/10/2022
(732) FLORIN GAINA, STR. ION CONEA

NR. 12-14BL. 1, AP. 2, INT. 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051545,
ROMANIA

(540)

Macul Roșu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #F50000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale (produse cosmetice), parfumuri, creme
cosmetice parfumate, săpunuri parfumate,
parfumuri solide.

───────

(210) M 2022 07579
(151) 21/10/2022
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

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

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

(540)

HEART OF WINE
(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 esenţiale,
esenţe alcoolice, altele decât uleiurile esenţiale.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ 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 07582
(151) 21/10/2022
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

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

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

(540)

SÂMBURE DE VIN
(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 esenţiale,
esenţe alcoolice, altele decât uleiurile esenţiale.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ 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.

───────
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(210) M 2022 07588
(151) 21/10/2022
(732) ALPIN 2003 SRL, STR. POIANA

DOAMNEI, NR. 9, HOTELUL
ALPIN, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

APARTHOTEL ALPIN

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01

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

clase:
43. Servicii de cazare temporara, servicii de
alimentatie publica.

───────

(210) M 2022 07592
(151) 21/10/2022
(732) SPOT DESIGN SRL, SOS

OLTENITEI, NR 234, BL. 58,
SC. 2, ET. 7, AP. 73, SECT. 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Fabtech
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Servicii de gravare a plăcuțelor cu
nume, prelucrare mobilier, servicii de gravare
pentru ștampile de cauciuc, servicii de
reproducere în 3d, prelucrarea materialelor
plastice, frezare(debitarea) taierea materialelor
cu fierastraul.

───────

(210) M 2022 07597
(151) 21/10/2022
(732) KINTETSU WORLD EXPRESS,

INC., 2-15-1 KONAN, MINATO-KU,
TOKYO, JAPONIA

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

(540)

KWE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.17

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

35. Servicii de agenţie de import-export,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor,
cercetare de marketing, efectuarea studiilor
de marketing, analiza costurilor, întrebări
privind afacerile, investigaţii privind afacerile,
cercetări privind afacerile, evaluări ale
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, consultanţă în
domeniul managementului personalului, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, servicii
de relocare pentru afaceri, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, managementul computerizat al
fişierelor, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, recrutarea
de personal, publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea vânzarilor pentru terţi,
procesarea cuvintelor, procesarea administrativă
a ordinelor de achiziţie, facturare, marketing,
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furnizare de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate.
39. Rezervări de transport, brokeraj naval,
depozitare, furnizarea de informații în domeniul
depozitării, depozitarea de bunuri, transport,
servicii de broker de transport, informaţii
despre transport, transportul de mobilier,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
înmagazinare, împachetarea bunurilor, servicii
de agenţie de transport, transportul cu maşina,
descărcarea încărcăturilor, cărăuşie, livrarea
bunurilor, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), servicii de agenţie
de transport (expediere (am.)), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, transportul
de mărfuri, tractarea, ambalarea bunurilor,
livrarea de colete, servicii de debarasare,
servicii de hamali, închirierea de depozite,
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
închirierea de frigidere, servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), închirierea containerelor
de depozitare, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, operaţiuni de încărcare-descărcare,
logistica transporturilor.

───────

(210) M 2022 07599
(151) 21/10/2022
(732) OED OLD TIMER SRL, STR.

PIATRA MARE, NR. 15, JUDET
BRASOV, PREDEAL, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Vila Dana de la 7 Scări

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

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de alimentatie publica,
servicii hoteliere, servicii de pensiune, motel,
informații hoteliere, servicii de catering, servicii
de cazare, rezervări de hotel, pensiune, motel
pentru terți, organizare de mese la hoteluri
si pensiuni, servicii de restaurant prestate de
hoteluri si pensiuni, cazare temporară la hoteluri,
moteluri, pensiuni, servicii de rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, moteluri, pensiuni, servicii
de cazare turistică și de vacanță, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, moteluri, pensiuni,
servicii prestate de agenții pentru rezervări la
hotel, motel, pensiune, servicii electronice de
informații cu privire la hoteluri, moteluri, pensiuni,
servicii de rezervare la unitati de cazare,
oferite pe internet, furnizare de informații online
despre rezervări la hoteluri, moteluri, pensiuni,
servicii de primire pentru cazare temporară
(administrarea sosirilor și plecărilor), servicii
de locuințe turistice, servicii oferite de case
de vacanță, închiriere de case de vacanță,
servicii de birou de cazare (hoteluri, pensiuni),
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asigurarea facilităților de camping, închiriere de
corturi, servicii de tabere de vacanță (cazare).

───────

(210) M 2022 07602
(151) 21/10/2022
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

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

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

(540)

JIDVEI DIFUZIE DE VIN
(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 decat uleiurile esentiale,
esenţe alcoolice din arealul jidvei, altele decat
uleiurile esentiale.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comert 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 07606
(151) 21/10/2022
(732) DENTIFY STANICA, CALEA UNIRII

NR. 12, BLOC POPA SAPCA,
SCARA A, ETAJ 1, AP. 1, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Dentify

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 3275
C)

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

35. Emiterea de rapoarte medicale.
44. Servicii oferite de clinici dentare, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
servicii de chirurgie orală, servicii de albire
a dinților, servicii de tratamente dentare cu
fluor, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, servicii de curățare
a dinților, servicii de igienă dentară, fixare de
proteze, servicii de ajustare a protezelor dentare,
servicii de ortodonție, servicii de implantologie
dentară, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentară, servicii de odontoterapie, servicii de
radiologie şi imagistica dentară, servicii de
protetică dentară, servicii de pedodonţie, servicii
de chirurgie dento-alveolară, servicii de scanare
intraorală 3shape, servicii de modelare digitală a
zambetului prin tehnologia smile design, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, anestezie
dentară, asistență stomatologică, asistență
medicală, asistență medicală de urgență,
consiliere în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, montare de pietre prețioase în
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proteze dentare, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, efectuarea
de controale medicale, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizarea de informatii
medicale prin intermediul unei retele globale
de calculatoare, management de servicii de
asistență medicală, monitorizarea pacienților,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și centre medicale, consiliere
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, furnizare de tratament medical,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților, servicii de
telemedicină, servicii paramedicale.

───────

(210) M 2022 07614
(151) 24/10/2022
(732) SC DARK SAFE SECURITY

SRL, STR. PRINCIPALA NR.80,
JUD. MUREȘ, LUDUS, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

DARK SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 02.09.04; 24.09.04; 23.01.01;
03.07.02; 26.03.05; 26.03.23; 24.17.21;
24.11.15; 24.15.03; 27.05.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor

───────

(210) M 2022 07615
(151) 24/10/2022
(732) COSTINEL DINCĂ, STR.

CĂMINULUI NR. 34, BL. D1,
SC. B, ET. 4, AP. 37, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEER STATION WE
PREFER CRAFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Must de bere, cocktail-uri pe bază de bere,
bere de ghimbir, bere de malț.
35. Servicii de agenție de import a berii, servicii
de vânzare a berii, servicii de promovare a berii,
servicii de comerț cu bere, servicii de comerț de
cidru și hidromel.
39. Servicii de distribuție a berii.

───────
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(210) M 2022 07620
(151) 24/10/2022
(732) INFOGROUP MEDIA INVEST

SRL, STR. ZMEULUI, NR. 26, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

CASA VERDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
marketing pentru evenimente, coordonare
de evenimente comerciale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.

───────

(210) M 2022 07621
(151) 28/10/2022
(732) SHOWBERRY SRL, ALEEA

MESTECENILOR, NR.8, DEMISOL,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

SHOWBERRY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, fonturi de imprimare
care pot fi descărcate prin intermediul tranamisiei
electronice, înregistrări muzicale, benzi muzicale
înregistrate sau descărcabile, fişiere de muzică
descărcabile, cd-uri cu muzică, înregistrări de
clipuri muzicale, serii de înregistrări audio-
muzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, înregistrări muzicale sub formă de
discuri, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet, muzică digitală
descărcată de pe site-uri de internet cu mp3-uri,
muzică digitabilă descarcabilă dintr-o bază de
date de calculator sau de pe internet.
35. Administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru interpreti de
muzica, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, administrare
de programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de p(ortofolii online pe un site web,
negociere de tranzactii comerciale pentru artisti
scenici, servicii de comert cu amanuntul online
pentru muzica digitala descarcabila, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu instrumente
muzicale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu fisiere de muzica descarcabile,
servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri
de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine
on-line de comercializare cu amănuntul şi
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cu ridicata legate de fişiere descă rcabile
cu sunete, muzică, imagini, video şi jocuri,
servicii asigurate de magazine de desfacere
cu amănuntul legate de vânzarea de produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, publicitate, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 14,
16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
respectiv: articole de imbracaminte, incaltaminte
si de acoperire a capului, a produselor din
metale preţioase şi aliaje ale acestora, bijuterii,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice
şi instrumente pentru măsurarea timpului, a
produselor de design si decoratiuni, obiecte
de arta, instrumente muzicale, a produselor de
papetarie, legatorie, tiparituri, a produselor de
divertisment, jocuri video, sport, a produselor
alimentare, a baturilor alcoolice si non-alcoolice,
a vinurilor, a produselor pentru fumatori, din
tutun si inlocuitori (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, organizarea
de expoziții comerciale și servicii expoziționale,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale, coordonare
de expoziții în scopuri comerciale, realizare
de expoziții în scopuri comerciale, promovare
(publicitate) de concerte, regruparea in avantajul
tertilor a produselor privitoare la articole de
imbracaminte, incaltaminte si de acoperire a
capului, a produselor din metale preţioase şi
aliaje ale acestora (exceptând transportul lor),
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, organizare și coordonare

de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de promovare a producătorilor muzicali şi
artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti, disk-
jockey, servicii de publicitate privind industria
turismului, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, lipirea
de afişe publicitare, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, închirieri de spațiu publicitar,
închiriere de spațiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar și material publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
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online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
transmitere de mesaje scurte (sms), de imagini,
de voce, de sunete, de muzică și de comunicații
în format text între dispozitive de telecomunicații
mobile.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de seminarii si congrese, organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
organizarea de spectacole muzicale, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizarea de concerte de muzică în direct,
servicii de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de
materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizarea de
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spectacole cu muzică în direct, organizarea
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de consultanta si informare referitoare la
pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele
de calculatoare, pregatire pentru aprecierea
muzicii, servicii de instruire in domeniul muzical,
servicii de divertisment sub forma de spectacole
sustinute de o formatie care canta muzica
vocala, spectacole muzicale live, producție de
înregistrări muzicale, reprezentații muzicale în
direct, servicii de biblioteci muzicale, concerte
muzicale pentru televiziune, servicii de educație
muzicală, producție de videouri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie, organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de



educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare multimedia, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, prezentare de
concerte, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
servicii pentru concerte de canto, organizarea
de concerte de muzică în direct, închiriere
de săli de concerte, organizare de concerte
de muzică pop, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, agenții
de rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de festivaluri, organizarea
de spectacole muzicale, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
furnizarea de informaţii în materie de
educaţie, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabile, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, 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 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), 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,
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,
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
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizarea de spectacole muzicale
live, închiriere de instrumente muzicale,
organizare de concerte muzicale pentru radio,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicarea de materiale
multimedia online nedescărcabile, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, organizare
de concerte de muzică în direct, coordonare
de festivaluri de film, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, 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), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
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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, 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
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, servicii oferite de parcuri de
distracție, furnizare de instalații de joacă pentru
copii (divertisment), furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator și jocuri video, organizarea de
expoziții de artă, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, închiriere
de spații pentru artă interpretativă, servicii de
educație referitoare la arta culinară, servicii
educative în arta interpretării scenice, servicii
de galerii de artă, închiriere de lucrări de artă,
servicii de expoziții de artă, servicii oferite
de tabere de recreere, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizarea de cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de spectacole,
servicii de impresariat, rezervare de locuri
pentru spectacole, închiriere de decoruri pentru
spectacole, divertisment, activităţi culturale,
servicii oferite de cluburi de divertisment sau
educaţie, producţie de muzică, închiriere de
casete audio cu muzică înregistrată, producţie de
videoclip-uri muzicale, producţie de înregistrări
muzicale, servicii de editare şi înregistrare de
muzică, organizarea de spectacole de muzică în
direct, reprezentaţii de muzică live, publicare de
afişe şi reportaje (servicii prestate de reporteri).

───────

CRISULUI NR. 13, BL. C24, ET. 2,
AP. 9, JUDETUL IASI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DR. TEO DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10

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

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

(210) M 2022 07622
(151) 24/10/2022
(732) DR. TEO DENT S.R.L., STR.
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(210) M 2022 07623
(151) 28/10/2022
(732) SHOWBERRY SRL, ALEEA

MESTECENILOR, NR.8, DEMISOL,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03; 02.01.23

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

clase:
9. Materiale înregistrate, fonturi de imprimare
care pot fi descărcate prin intermediul tranamisiei
electronice, înregistrări muzicale, benzi muzicale
înregistrate sau descărcabile, fişiere de muzică
descărcabile, cd-uri cu muzică, înregistrări de
clipuri muzicale, serii de înregistrări audio-
muzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, înregistrări muzicale sub formă de
discuri, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet, muzică digitală
descărcată de pe site-uri de internet cu mp3-uri,
muzică digitabilă descarcabilă dintr-o bază de
date de calculator sau de pe internet.
35. Administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru interpreti de
muzica, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, administrare
de programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire

de talente managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de p(ortofolii online pe un site web,
negociere de tranzactii comerciale pentru artisti
scenici, servicii de comert cu amanuntul online
pentru muzica digitala descarcabila, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu instrumente
muzicale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu fisiere de muzica descarcabile,
servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri
de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine
on-line de comercializare cu amănuntul şi
cu ridicata legate de fişiere descărcabile
cu sunete, muzică, imagini, video şi jocuri,
servicii asigurate de magazine de desfacere
cu amănuntul legate de vânzarea de produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, publicitate, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 14,
16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
respectiv: articole de imbracaminte, incaltaminte
si de acoperire a capului, a produselor din
metale preţioase şi aliaje ale acestora, bijuterii,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice
şi instrumente pentru măsurarea timpului, a
produselor de design si decoratiuni, obiecte
de arta, instrumente muzicale, a produselor de
papetarie, legatorie, tiparituri, a produselor de
divertisment, jocuri video, sport, a produselor
alimentare, a baturilor alcoolice si non-alcoolice,
a vinurilor, a produselor pentru fumatori, din
tutun si inlocuitori (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, organizarea de expoziții

SHOWBERRY 
TE DĂM ÎN SPECTACOL!
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comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, promovare (publicitate)
de concerte, regruparea in avantajul tertilor a
produselor privitoare la articole de imbracaminte,
incaltaminte si de acoperire a capului, a
produselor din metale preţioase şi aliaje ale
acestora (exceptând transportul lor),
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de promovare a producătorilor muzicali şi
artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti, disk-
jockey, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, lipirea de
afişe publicitare, servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, închirieri de spațiu publicitar,
închiriere de spațiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar și material publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau

video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
transmitere de mesaje scurte (sms), de imagini,
de voce, de sunete, de muzică și de comunicații
în format text între dispozitive de telecomunicații
mobile.
41. Organizare de festivaluri, organizare 

or

de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de seminarii si congrese, ganizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
organizarea de spectacole muzicale, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizarea de concerte de muzică în direct,
servicii de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de
materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
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referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de consultanta si informare referitoare la
pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele
de calculatoare, pregatire pentru aprecierea
muzicii, servicii de instruire in domeniul muzical,
servicii de divertisment sub forma de spectacole
sustinute de o formatie care canta muzica
vocala, spectacole muzicale live, producție de
înregistrări muzicale, reprezentații muzicale în
direct, servicii de biblioteci muzicale, concerte
muzicale pentru televiziune, servicii de educație
muzicală, producție de videouri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023

culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie, organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare multimedia, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, prezentare de
concerte, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
servicii pentru concerte de canto, organizarea
de concerte de muzică în direct, închiriere
de săli de concerte, organizare de concerte
de muzică pop, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, agenții
de rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de festivaluri, organizarea
de spectacole muzicale, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
furnizarea de informaţii în materie de
educaţie, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabile, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, servicii de rezervare de bilete în



domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, 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 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), 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,
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,
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
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizarea de spectacole muzicale
live, închiriere de instrumente muzicale,
organizare de concerte muzicale pentru radio,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, organizare de spectacole

muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicarea de materiale
multimedia online nedescărcabile, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, organizare
de concerte de muzică în direct, coordonare
de festivaluri de film, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, 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), 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, 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
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, servicii oferite de parcuri de
distracție, furnizare de instalații de joacă pentru
copii (divertisment), furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator și jocuri video, organizarea de
expoziții de artă, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, închiriere
de spații pentru artă interpretativă, servicii de
educație referitoare la arta culinară, servicii
educative în arta interpretării scenice, servicii
de galerii de artă, închiriere de lucrări de artă,
servicii de expoziții de artă, servicii oferite
de tabere de recreere, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizarea de cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de spectacole,
servicii de impresariat, rezervare de locuri
pentru spectacole, închiriere de decoruri pentru
spectacole, divertisment, activităţi culturale,
servicii oferite de cluburi de divertisment sau
educaţie, producţie de muzică, închiriere de
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casete audio cu muzică înregistrată, producţie de
videoclip-uri muzicale, producţie de înregistrări
muzicale, servicii de editare şi înregistrare de
muzică, organizarea de spectacole de muzică în
direct, reprezentaţii de muzică live, publicare de
afişe şi reportaje (servicii prestate de reporteri).

───────

(210) M 2022 07625
(151) 24/10/2022
(732) ALEX GAFIȚIANU, STRADA

ALEEA PODIȘULUI NR. 6,
JUDETUL IASI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ZANO - Pizza Social Club
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 07626
(151) 24/10/2022
(732) SMART TOPO VISION SRL, SAT

CRAINIMĂT NR. 23, JUDETUL
BISTRITA NASAUD, COM. SIEU-
MĂGHERUȘ, 427298, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

SMART TOPO
VISION EST 2022

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
topografie marină, aeriană și terestră, servicii
de topografie aeriană, servicii de topografie
marină, ridicare topografică, ridicare topografică
de drumuri, proiectare de studii topografice,
studii topografice de terenuri și drumuri publice.

───────

STR. BARIERA VALCII, NR. 257
V, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200636,
DOLJ, ROMANIA

(540)

erotic24.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 26.11.03;
26.01.03

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

clase:
35. Servicii oferite de un magazin online cu
produse pentru adulti (sexshop).

───────

(210) M 2022 07628
(151) 24/10/2022
(732) OUTSIDE TECHNOLOGIES SRL,
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SOCULUI, NR. 2, BL. B12, SC.
2, ET. 8, AP. 104, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022159, ROMANIA

(540)

HAPPY LOTUS LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.10

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

SRL, STR. BIHARIA, NR. 67-77,
ET. 2, CORP I, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

somaco
(531) Clasificare Viena:

29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
03.02.01

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
320C)

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale de
construcție din beton, materiale de armare
nemetalice pentru construcție, beton, materiale
agregate folosite la beton, materiale țesute
(nemetalice) pentru beton, beton pentru turnare,
stâlpi din beton, cãrãmizi de beton, mortar pentru
echilibrarea betonului, beton gata amestecat
turnat pe șantier, stâlpi din beton ca materiale de
construcție, construcții nemetalice prefabricate,
elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente de construcție prefabricate
(nemetalice) pentru asamblare pe șantier, beton
industrial folosit la lucrãrile de construcții
civile, beton autonivelant destinat utilizãrii la
construcția de clãdiri, beton pentru monumente,
ciment pentru construcții, beton polimer, podele
din beton, grinzi din beton, finisaje texturate din
beton, guri de canale (structuri de scurgere din

(210) M 2022 07633
(151) 24/10/2022
(732) SOMACO GRUP PREFABRICATE

(210) M 2022 07632
(151) 24/10/2022
(732) HAPPY LOTUS LIFE SRL, ALEEA
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beton), canale de scurgere (structuri de drenaj
din beton).

───────

(210) M 2022 07634
(151) 24/10/2022
(732) TOMAS MXA PRODUCTION

SRL, SOS. OLTENIŢEI, NR. 135,
CAM. 1, BL. 56, SC. 1, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BOEME EVENTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 07635
(151) 24/10/2022
(732) SOMACO GRUP PREFABRICATE

SRL, STR. BIHARIA, NR. 67-77,
ET 2, CORP I, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

somaco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
03.02.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
320C)

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale de
construcție din beton, nemetalice materiale de
armare pentru construcție, beton, materiale
agregate folosite la beton, materiale țesute
(nemetalice) pentru beton, beton pentru turnare,
stâlpi din beton, cãrãmizi de beton, mortar pentru
echilibrarea betonului, beton gata amestecat
turnat pe șantier, stâlpi din beton ca materiale de
construcție, construcții nemetalice prefabricate,
elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente de construcție prefabricate
(nemetalice) pentru asamblare pe șantier, beton
industrial folosit la lucrãrile de construcții
civile, beton autonivelant destinat utilizãrii la
construcția de clãdiri, beton pentru monumente,
ciment pentru construcții, beton polimer, podele
din beton, grinzi din beton, finisaje texturate din
beton, guri de canale (structuri de scurgere din
beton), canale de scurgere (structuri de drenaj
din beton).

───────
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(210) M 2022 07636
(151) 24/10/2022
(732) ALEXANDRU-CRISTINEL CHITU,

STR. COZIEI NR. 3-5, ET. 1, AP.
10, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CA CLUB ANTREPRENORIAT

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

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

clase:
35. Administrare interimară de afaceri,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în afaceri, asistență în materie de
management, asistență privind managementul
activităților comerciale, date referitoare la
afaceri, asistență privind planificarea comercială,
furnizare de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, management de afaceri
comerciale, managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul activităților comerciale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terți, managementul
proiectelor de afaceri, planificarea afacerilor,
organizare de întâlniri de afaceri, organizarea
afacerilor, servicii de agenție pentru organizarea
de prezentări de afaceri, servicii de funcții
administrative, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, servicii de strategie
în afaceri, servicii de specialitate privind eficiența
în afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri.

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, servicii oferite de
ateliere recreative, ateliere organizate în
scopuri culturale, acreditare de competente
profesionale, acreditare de servicii de educație,
coordonare de evenimente culturale, furnizare
de informații despre activități culturale,
îndrumare, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de conferințe, expoziții, cu
scop cultural, educațional sau de divertisment și
concursuri, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de gale, planificarea de
recepții (divertisment), servicii culturale.

───────

(210) M 2022 07637
(151) 24/10/2022
(732) SOMACO GRUP PREFABRICATE

SRL, STR. BIHARIA, NR. 67-77,
ET 2, CORP I, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SOMACO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale de
construcție din beton, materiale nemetalice de
armare pentru construcție, beton, materiale
agregate folosite la beton, materiale țesute
(nemetalice) pentru beton, beton pentru turnare,
stâlpi din beton, cãrãmizi de beton, mortar pentru
echilibrarea betonului, beton gata amestecat
turnat pe șantier, stâlpi din beton ca materiale de
construcție, construcții nemetalice prefabricate,
elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente de construcție prefabricate
(nemetalice) pentru asamblare pe șantier, beton
industrial folosit la lucrãrile de construcții
civile, beton autonivelant destinat utilizãrii la
construcția de clãdiri, beton pentru monumente,
ciment pentru construcții, beton polimer, podele
din beton, grinzi din beton, finisaje texturate din
beton, guri de canale (structuri de scurgere din
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beton), canale de scurgere (structuri de drenaj
din beton).

───────

(210) M 2022 07638
(151) 24/10/2022
(732) WEBEFEKTIV SRL, STR. LIVIU

REBREANU, NR. 21, CAMERA
2, BL. M9, SC. 1, ET. 1, AP.
25, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

METAL PENTRU VIITOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.25; 26.01.03

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

41. Educație și instruire, servicii de educație
tehnologică, educație și instruire privind
conservarea naturii și mediul, servicii
educaționale legate de conservarea mediului.

───────

(210) M 2022 07640
(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,
NRR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Regal Fermierul
PENTRU GRĂDINA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.03.13; 29.01.03

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor: îngrășăminte, îngrășăminte
naturale, săruri (îngrășăminte), îngrășăminte
organice, superfosfați (îngrășăminte),
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte sintetice,
fosfați (îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
erbicide de uz agricol, pompe de apă,
hidrofoare, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, echipament pentru
agricultură, scule de grădinărit (electrice),
dispozitive pentru grădinărit electrice, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană
mixtă pentru animale, hrană pentru animale
de companie, hrană pentru animale domestice,
mori și mașini de râșnit, sobe, șemineuri,
vopsea pentru exterior, vopsea pentru interior,
vopsea poliuretanică, vopsea email, baițuri
(ca vopsea), vopsea colorată pentru fațade,
vopsea de protecție împotriva ruginii, lacuri,
vopsele, firnisuri, substanțe de protecție contra
ruginii și contra deteriorării lemnului, coloranți,
vopsele, uleiuri pentru lemn, lacuri pentru lemn,
uleiuri pentru tratarea lemnului, lacuri pentru
protejarea lemnului, lacuri pentru decorarea
lemnului, uleiuri pentru conservarea lemnului,
conservanți pentru metale (vopsele), produse
anticorosive pentru metale, substraturi (vopsele)
folosite pe metale, conservanți beton (vopsele),
vopsele pentru pardoseli din beton, produse
pentru conservarea betonului (vopsele), produse
pentru  etanșeizarea  betonului  (vopsele),
produse pentru protejarea betonului (vopsele),

pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
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acoperiri rezistente la intemperii (vopsele) pentru
beton, materiale de protecție a betonului
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și
recipienți pentru menaj sau bucătărie, articole
de bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri) ,
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, 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,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, 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
(altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat), folii din polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat, 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 îngrășăminte, îngrășăminte
naturale, săruri (îngrășăminte), îngrășăminte
organice, superfosfați (îngrășăminte) ,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte sintetice,
fosfați (îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
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rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați

chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,
substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
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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 (altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat), folii
din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate

silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, 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,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului,  utilajelor,      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
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fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, erbicide, erbicide biologice, erbicide
de uz agricol, fungicide, fungicide biologice,
fungicide de uz agricol, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, insecticide, insecticide
de uz agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, plante și flori
naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii , hrană și băuturi pentru
animale, malt, semințe de legume, gazon/
turbă, turbă măcinată, turbă (îngrășământ),
mușchi de turbă, turbă pentru cultivarea
semințelor, turbă sub formă de compost,
turbă pentru culcuș de animale, turbă tratată
chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii

din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană pentru
animale domestice, mori și mașini de râșnit,
sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri pentru lemn,
lacuri pentru lemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri
pentru conservarea lemnului, conservanți pentru
metale (vopsele), produse anticorosive pentru
metale, substraturi (vopsele) folosite pe metale,
conservanți beton (vopsele), vopsele pentru
pardoseli din beton, produse pentru conservarea
etonului (vopsele), produse pentru etanșeizarea
betonului (vopsele), produse pentru protejarea
betonului (vopsele), acoperiri rezistente la
intemperii (vopsele) pentru beton, materiale de
protecție a betonului împotriva apei (vopsele sau
uleiuri), ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, vase
de bucătărie, ustensile de bucătărie, produse
din ceramică pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie din silicon, tocătoare din lemn pentru
bucătărie, bureți abrazivi pentru utilizare în
bucătărie (curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri), detergenți, detergenți pentru rufe,
detergenți pentru spălarea vaselor, detergenți de
uz casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
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izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, 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,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, 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
(altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat), folii din polipropilenă, altele decât

cele pentru împachetat sau ambalat, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, agricultură
îngrășăminte pentru, îngrășăminte pentru
semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
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acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,

mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,
substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
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materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, 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,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor , 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
(altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat), folii din polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte

pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar) ,
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
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tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,

substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
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metal, monumente nemetalice, 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,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, 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 (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetat sau ambalat,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,

îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
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îngrășăminte, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,
substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru

etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, 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,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
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interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, 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
(altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat), folii din polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru

aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
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perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,
substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),

detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, 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,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, 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
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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 (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat, 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.

───────

(210) M 2022 07642
(151) 26/10/2022
(732) ESUSHI TEAM SRL, BDUL

ALEXANDRU LĂPUSNEANU
NR.185A, SECRETARIAT ETAJ 1,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Enjoy SUSHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.09.13

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

clase:

43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de restaurant cu vânzare pentru acasă, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2022 07643
(151) 24/10/2022
(732) CODING CENTER SRL, BLD.

BUCURESTII NOI NR. 19, BL.19,
SC. C, AP. 7, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CODING HUB

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 26.11.03; 24.17.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#0F6A44, #88C86F), albastru (HEX
#50C4CC)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2022 07644
(151) 24/10/2022
(732) ALGO SHOP SRL, ALEEA OLTEA

DOAMNA NR. 4, CAMERA 1, JUD.
IAȘI, IASI, 700732, IAȘI, ROMANIA

(540)

algoshop
(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.
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
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

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri

───────

(210) M 2022 07645
(151) 24/10/2022
(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, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INVENTING
(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,

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben
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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 07646
(151) 24/10/2022
(732) EMAN SOLUTIONS SRL, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR.
75A, VILA NR. VI, CAMERA 5,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, publicitate, publicitate
și marketing, servicii de publicitate exterioară,
închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, furnizarea

unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizare și închiriere de
spațiu publicitar pe etichetele sau ambalajul
exterior al sticlelor de băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice.

───────

SRL, STR. LAVANDEI NR. 3B,
VILA N23D, PARTER, AP. 008,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

tp THIRD PLACE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.01; 26.05.16

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

RomFreeWater 
YOUR BRAND

IN EVERYBODY'S HANDS

(210) M 2022 07647
(151) 24/10/2022
(732) MORE MAGIC COMMUNICATION

9. Publicații electronice descărcabile, reviste
electronice, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații care pot fi
descărcate, publicații săptămânale ce pot fi
descărcate în format electronic de pe internet,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat
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35. Publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, compilare de cataloage de
afaceri, publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, promovarea afacerii (publicitate),
agenții de publicitate, organizarea de publicitate,
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii promoționale de publicitate, servicii
de publicitate digitală, consultanță privind
publicitatea comercială, servicii de publicitate
și marketing, servicii de editare de publicitate,
consultanță în publicitate și marketing, servicii de
promovare și publicitate, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate și reclamă, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate în vederea
recrutării personalului, servicii de reclamă
și publicitate, dezvoltare de conceptii de
publicitate, consultanță privind publicitatea în
presă, furnizare de informații privind publicitatea,
servicii de asistență privind publicitatea, servicii
de consultanță privind publicitatea, servicii
de cercetare privind publicitatea, colectarea
de informații privind publicitatea, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de publicitate
și de promovare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, întocmirea de
texte de publicitate comercială, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de publicitate furnizate prin internet, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și

promovare, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, studii de marketing, efectuarea
studiilor de marketing, proiectare de studii
de marketing, servicii de planificare pentru
studii de marketing, cercetarea de piață și
studii de marketing, furnizare de informații
privind marketingul, marketing direct, marketing
financiar, marketing promoțional, marketing
digital, consultanță în marketing, marketing de
produse, asistență în marketing, servicii de
marketing, informații de marketing, campanii de
marketing, marketing pe internet, consultanță
privind marketingul, consultanță profesională
în marketing, servicii de marketing comercial,
consultanță în marketing comercial, analiza
tendințelor de marketing, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul marketingului, servicii
de consultanță în marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, efectuarea de studii de
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare de
informații de marketing, planificare de strategii
de marketing, investigații privind strategia de
marketing, elaborare de studii de marketing,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de concepte de marketing, marketing destinat
unui anumit scop, marketing utilizând factori
de influență, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță privind
marketingul, marketing comercial (în afară
de comercializare), consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, management de personal
din domeniul marketingului, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, administrare
în materie de activități de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în domeniul marketingului afiliat,
marketing de produse și servicii pentru alte

16. Reviste generaliste, reviste profesionale,
reviste (publicații periodice), reviste cu postere,
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, almanahuri, cataloage, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, publicații
periodice, anuare (publicații tipărite).
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persoane, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, furnizare de consultanță în
marketing în domeniul mediilor sociale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, furnizare de informații de marketing
prin site-uri web, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, dezvoltarea și implementarea de strategii
de marketing pentru alte persoane, servicii
de marketing în domeniul optimizării traficului
pe site-uri web, furnizarea de informații sau
solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, reactualizarea materialelor publicitare,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri publicitare, organizare
de expoziții în scopuri comerciale, organizare
de expoziții în scop comercial, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, organizarea
de expoziții în scopuri publicitare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și coordonare de expoziții în scop
comercial, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, teste psihologice
pentru selectarea personalului, selectarea
personalului prin teste psihologice, selectarea
personalului prin teste psihologice, publicare
de texte publicitare, publicare de materiale și
texte publicitare, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, optimizarea
traficului pe site, indexare web în scop comercial

sau publicitar, redactări de texte publicitare,
redactare de texte publicitare, redactare de texte
publicitare, creare de texte publicitare, servicii de
editare de texte publicitare, editare și actualizare
de texte publicitare, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, întocmirea de CV-uri pentru
alte persoane, închiriere de mașini și aparate de
birou, recrutare de personal, plasare și recrutare
de personal, consultanță privind recrutarea de
personal, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, servicii profesionale de
recrutare a personalului, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, servicii de
intermediere de recrutare de personal, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, servicii de intervievare (pentru
recrutarea de personal), servicii de consultanță
și consiliere referitoare la recrutarea de personal,
servicii de recrutare a personalului și agenții
de ocupare a forței de muncă, furnizare
de informații de afaceri prin intermediul unui
site, consultanță în management, consultanță
pentru management corporativ, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, consultanță referitoare
la managementul comercial, consultanță
profesională privind managementul afacerilor,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în materie de management al
afacerilor, consultanță și informații privind
managementul afacerilor comerciale, servicii
de consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, managementul și consultanța
în procesele de afaceri, managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în materie de management al afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
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afacerilor și operațiile comerciale, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
managementul afacerilor și consultanță în
materie de organizare a întreprinderii, servicii
de consultanță în materie de organizare
și management al afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea întreprinderilor industriale și
comerciale, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență în
domeniul administrării întreprinderilor industriale
sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență managerială pentru
organizațiile industriale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență în
materie de management, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, conducerea
afacerilor, consilierea managementului privind
plasarea de personal, furnizare de asistență
în afaceri, asistență în furnizare de
asistență în managementul afacerilor, furnizare
de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, management
de afaceri comerciale, management în

procesele de afaceri, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul și administrarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri, servicii privind planificarea afacerilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, asistență în materie de
management pentru promovarea afacerilor,
concepere de material publicitar, concepere
de broșuri publicitare, crearea materialului
publicitar, dezvoltare de campanii promoționale,
difuzarea de date privind publicitatea, furnizare
de servicii publicitare, întocmire de reclame,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea și distribuirea reclamelor, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse și
servicii ale acestora pe internet, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare computerizată de afaceri, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea comercială, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, pregătirea de texte
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, realizare de broșuri publicitare,
realizare de materiale publicitare, realizare de
material publicitar, reproducere de material
publicitar, servicii de marketing direct, servicii
de marketing promoțional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de promovare, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
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servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii publicitare privind ziarele,
servicii publicitare și de promovare.

38. Servicii de agenții de presă, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la forumuri
pe internet, servicii de videoconferință, servicii de
teleconferință și videoconferință.
41. Publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia a revistelor, publicare de
reviste și cărți, servicii de publicare de reviste,
publicare de reviste pe internet, publicarea
de reviste pentru consumatori, închiriere de
ziare și reviste, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare de reviste în
format electronic pe internet, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care nu pot
fi descărcate, publicare de cataloage, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții în scopuri educative, organizare
de expoziții în scopuri culturale, organizare
de expoziții în scop educativ, organizare de
expoziții cu scop instructiv, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizarea
de expoziții cu scopuri educative, organizare
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
și conferințe, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de conferințe în domeniul
instruirii, organizare de conferințe referitoare la
instruire, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare și conducere de
conferințe educative, organizare de conferințe
în domeniul publicității, realizare, coordonare
și organizare de conferințe, organizare de
conferințe în domeniul afacerilor, organizarea de
conferințe referitoare la educație, organizarea de
conferințe în scopuri recreative, organizarea de
conferințe în domeniul comerțului, organizare de

conferințe referitoare la formarea profesională,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizare și coordonare
de conferințe cu caracter comercial și de
afaceri, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, publicare
de materiale tipărite, altele decât textele
publicitare, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, sub formă
electronică, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, închiriere de materiale
tipărite, scriere de texte, cu excepția textelor
publicitare, pentru difuzarea prin servicii de
teletext, servicii de editare de texte scrise,
cu excepția textelor publicitare, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii
de consultanță pentru pregătire profesională
în domeniul managementului, transfer de
know-how (instruire), transfer și cunoștințe
și know-how economic (cursuri), transfer de
cunoștințe și know-how în afaceri (cursuri),
organizare de seminarii, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii și congrese, organizarea
și conducerea de seminarii, desfășurare de
seminarii de instruire, organizarea de seminarii
în domeniul publicității, organizare de seminarii
referitoare la instruire, organizare de seminarii
referitoare la educație, organizare de seminarii
în domeniul afacerilor, realizare, coordonare
și organizare de seminarii, desfășurare de
seminarii de instruire pentru clienți, editare de
publicații, publicare de publicații periodice.
42. Creare de site-uri pe internet, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
creare și întreținere de site-uri (pagini web)
pentru terți, creare, întreținere și găzduire de
site-uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, planificare, creare, dezvoltare și întreținere
de site-uri web online pentru terți, actualizare
de pagini de internet, proiectare și creare de
pagini principale și pagini de internet, găzduire
de pagini web pe internet (hosting), proiectare
și dezvoltare de pagini de internet, servicii de
creare de pagini web de internet, consultanță
referitoare la proiectarea de pagini principale și
de pagini de internet, consultanță în legătură

36. Furnizare de informații financiare prin
intermediul unui site, închiriere de birouri pentru
co-working (lucru la comun).
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cu proiectarea de pagini principale și de pagini
de internet, consultanță în legătură cu crearea
de pagini principale și de pagini de internet,
proiectare și creare de pagini de internet pentru
alte persoane, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet
43. Furnizare de alimente și băuturi în internet-
cafe, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de restaurant și bar

───────

(210) M 2022 07649
(151) 24/10/2022
(732) ALPIN 2003 SRL, STR. POIANA

DOAMNEI NR. 9, HOTELUL ALPIN,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

K2alpin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.02; 29.01.04

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

clase:
43. Servicii de alimentatie publica

───────

(210) M 2022 07653
(151) 25/10/2022
(732) CREATIV PRO DESIGN, B-DUL

METALURGIEI NR. 2B, BL. A,
SC. 4, ET. 3, AP. 34, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, ET.1, AP. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)

za'art THE ROAD OF ART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Organizare și coordonare de expoziții
și spectacole comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
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.
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, servicii oferite
de ateliere organizate în scopuri educative,
servicii oferite de ateliere recreative, organizarea
de expoziții de artă, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de informații despre activități culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente recreative, organizare
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de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
servicii de expoziții de artă, organizarea
și conducerea de workshop-uri, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile.

───────

(210) M 2022 07654
(151) 25/10/2022
(732) MOJO YACHTING CLUB SRL,

STR. MIHAIL SADOVEANU NR.12,
SAT LIMANU, JUD. CONSTANȚA,
COMUNA LIMANU, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

MOJO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
41. Antrenamente sportive, activități sportive,
servicii sportive, organizarea turneelor sportive,
furnizarea instalațiilor sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, producție de
evenimente sportive, organizarea de competiții
sportive, organizare de turnee sportive,
coordonare de evenimente sportive, arbitraj în

cadrul evenimentelor sportive, servicii furnizate
de cluburi sportive, servicii de antrenament
pentru activități sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, pregătire
cu privire la activități sportive, cursuri de
pregătire în activități sportive, organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de competiții sportive,
antrenament (instruire), servicii de antrenamente
fizice, organizare de antrenamente de sport,
organizarea de cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, management
de evenimente pentru cluburi sportive, punere
la dispoziție de instalații pentru cluburi
sportive, organizare de competiții recreative,
organizarea de competiții sportiv, administrare
(organizare) de competiții, organizare de
competiții pentru divertisment, organizare și
coordonare de competiții, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de competiții sub formă de curse, furnizare
de instalații pentru turnee sportiv, organizare și
coordonare de evenimente sportive, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, divertisment, servicii de divertisment,
organizare de evenimente recreative.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, 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), asigurarea de hrană și
băuturi, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.

───────
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(210) M 2022 07655
(151) 25/10/2022
(732) NOBILA CASA SRL, STR. BUNĂ

ZIUA NR. 37, BL. E1B, SC. 1,
PARTER, AP.4, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25 BL. C1, AP. 5,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ELITE CITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, îndeosebi de apă, gaz, electrice, de
internet.

───────

(210) M 2022 07656
(151) 25/10/2022
(732) PETRACHE INDUSTRIES SRL,

STR. PINULUI NR. 11, JUD.
BUZĂU, ALICENI, 127486, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Herum
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Ustensile pentru manechiură și pedichiură,
pulverizatoare manuale cu pompă,
pulverizatoare (unelte acționate manual),
suporturi pentru foarfece, pensete, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, aparate de curățat legume, acționate
manual, aparate de feliat legume, argintărie
(cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru tacâmuri,
cutite de friptura, cuțit mic de bucătărie
pentru cojirea fructelor și legumelor, cuțite
biodegradabile, cuțite de brânză, neelectrice,
cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,

cuțite de bucătărie folosite de bucătari, cuțite de
bucătărie japoneze pentru tocat mărunt, cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite de feliat
brânză (acționate manual), cuțite de masă, cuțite
de masă din oțel inoxidabil, cuțite de menaj,
cuțite de pâine (acționate manual), cuțite de
tăiat fructe, cuțite de unică folosință, cuțite de
întins (tacâmuri), cuțite din argint masiv, cuțite din
ceramică, cuțite manuale pentru uz casnic, cuțite
multifuncționale, cuțite pentru brânzeturi, cuțite
pentru curățat legume (instrumente de mână),
cuțite pentru curățat pește, cuțite, furculițe și
linguri, cuțite pentru decojire, cuțite pentru
decupat dovleac, cuțite pentru filetat, cuțite
pentru fructe, cuțite pentru grapefruit, cuțite
pentru legume, cuțite pentru pescuit, cuțite
pentru pizza, cuțite pentru pizza, neelectrice,
cuțite pentru pâine (acționate manual), cuțite
pentru tăiat carnea, cuțite pentru unt, decojitoare
de legume, non-electrice, deschizătoare de
stridii, deschizătoare neelectrice de conserve,
dispozitive de curățat boabele de porumb,
acționate manual, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite), dispozitive de curățat cartofi
(instrumente manuale), dispozitive de feliat ouă,
neelectrice, dispozitive de tăiat alimente în
cuburi, acționate manual, dispozitive de tăiat
fructe cu acționare manuală, dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, dispozitive de tăiere
a ambalajului de plastic de protecție de
pe sticlele de vin, dispozitive manuale de
decojit legumele (cuțite), dispozitive neelectrice
de feliat alimente, dispozitive pentru feliat
brânza, dispozitive pentru feliat ouă, dispozitive
pentru scos miezul din legume, dispozitive
pentru tăiat pizza, dispozitive pentru tăiat
torturi, foarfece pentru pizza, foarfeci pentru
carne de pasăre, furci, furculițe, furculițe
biodegradabile, furculițe de masă din oțel
inoxidabil, furculițe de pește, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), feliatoare de
banane, acționate manual, feliatoare de brânză,
neelectrice, feliatoare de legume, feliatoare de
legume acționate manual, feliatoare de legume,
acționate manual, feliatoare, acționate manual,
foarfece de bucătărie, furculițe de salată,
furculițe de unică folosință, furculițe din argint
masiv, furculițe din metal prețios, furculițe pentru
fondue, furculițe pentru friptură, furculițe pentru
melci, furculițe și linguri, gheare pentru carne,
instrumente de decorticat creveți, instrumente de
scos miezul din fructe, instrumente neelectrice
de tăiat usturoiul, instrumente pentru decantarea
lichidelor (unelte manuale), instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, instrumente
pentru decojirea portocalelor, non-electrice,
instrumente pentru extragerea cotoarelor de
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măr, instrumente pentru scoaterea solzilor
de pește, linguri, linguri (unelte manuale),
linguri biodegradabile, linguri confecționate din
metale prețioase, linguri de supă, linguri
de unică folosință, linguri din argint masiv,
linguri din oțel inoxidabil, linguri, furculițe și
cuțite de masă din plastic, linguri, furculițe
și cuțite de masă pentru bebeluși, lingurițe
ca suvenire de colecție, lingurițe de cafea,
lingurițe de ceai, lingurițe pentru grepfrut,
maşini de tăiat fructe cu acţionare manuală,
mașini de tocat, acționate manual, mașini de
tăiat (pâine) (acționate manual), mânere pentru
cuțite, nivelatoare pentru torturi, procesoare de
alimente acționate manual, racletă manuală de
depielițat pește, răzuitoare (cuțite), răzătoare
de legume acționate manual, răzători de
bucătărie, satâre (cuțite), seturi de tacâmuri,
seturi de tacâmuri realizate din metale prețioase,
spiralizatoare de legume, acționate manual,
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri
biodegradabile, tacâmuri din metal prețios pentru
tăiat, tacâmuri din metale prețioase, tacâmuri
pentru copii, tacâmuri speciale pentru bebeluși,
tacâmuri și veselă de unică folosință, din plastic,
tocătoare de carne (satâre), tocătoare de carne
(unelte manuale), tocătoare de legume (unelte
manuale), tocătoare, neelectrice, pentru usturoi,
tăietoare de bagel fiind cuțite, tăietoare de
fructe, tăietoare pentru cartofi prăjiți, ustensile de
mână pentru curățat ananasul, amestecătoare
(unelte manuale), amestecătoare de ciment
acționate manual, bricege multifuncționale, bare
de extensie pentru unelte manuale, buzunare
pentru unelte pentru a fi atașate la centuri
pentru unelte, centuri pentru unelte, clești de
prindere cu acționare manuală pentru plăci,
clichete (unelte), colectoare de monede, clești
de scos cuie, cuțite, cuțite pentru bricolaj, cuțite
pentru debavurat, fiare (unelte neelectrice),
fiare de călcat, non-electrice, filiere, foarfece,
foarfece de buzunar, foarfece de fire, foarfece
de hârtie, foarfece de mână (acționate manual),
foarfece de uz casnic, foarfece multifuncționale,
foarfeci, foarfece pentru cuticule, foarfece de
uz personal (electrice și neelectrice), foarfeci
(unelte acționate manual), foarfeci pentru
copii, furci (unelte manuale), genți profesionale
cu scule, clești pentru foc, lopeți pentru
șeminee, seturi de instrumente pentru șeminee,
vătraie, vătraie pentru șeminee, instrumente
pentru menținerea focului, instrumente acționate
manual, instrumente pentru curățarea coșurilor
de fum, linguri pentru saună, linguri strecurătoare
(unelte acționate manual), lopeți pentru zăpadă,
mânere din lemn pentru unelte din lemn
acționate manual, mânere pentru unelte

manuale, acționate manual, manșoane pentru
unelte de mână, mașini de tăiat, mecanisme
cu clichet (unelte acționate manual), menghine
(unelte manuale), menghine cu unghi (scule de
mână), menghine metalice, mojare și pisăloage,
opritoare pentru piese prelucrate la menghină,
pompe de mână, pompe pentru lichide (acționate
manual), pulverizatoare acționate manual, de uz
industrial sau comercial, raclete pentru schiuri,
răngi de scos cuie (unelte manuale), scule de
mână pentru perforare, acționate manual, altele
decât cele de birou, scule, acționate manual,
spatule folosite de artiști, suporturi pentru
cuțite, șorțuri pentru unelte, unelte manuale
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
suporturi pentru scule, tije de drenaj, truse
rulabile din țesături pentru ustensile manuale,
unelte acționate manual pentru îndepărtarea
distanțierelor pentru plăci, unelte cu muchie de
cauciuc (unelte acționate manual), unelte de
mână și instrumente acționate manual, unelte de
mână, acționate manual, cricuri de mână, cricuri
manuale (unelte manuale), cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), suporturi
pentru cricuri de mână, harpoane folosite la
pescuit, harpoane pentru pescuit.
12. Claxoane pentru biciclete, grilaj auto
separator pentru câini, perne pentru copii pentru
scaunele vehiculelor, perne pentru scaune de
siguranță pentru vehicule, scaune auto de
siguranță pentru copii, scaune de siguranță
pentru bebeluși și copii pentru vehicule, scaune
de siguranță adaptate pentru a fi utilizate de
copii în vehicule, scaune de siguranță pentru
copii (pentru vehicule), scaune de siguranță
pentru copii pentru automobile, scaune de
siguranță pentru bebeluși, utilizate în vehicule,
scaune gonflabile pentru vehicule, scaune
pentru animale de companie destinate utilizării în
vehicule, scaune pentru copii folosite în vehicule,
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
scaune pentru transportul copiilor folosite în
vehicule, scaune înălțătoare folosite cu hamuri
de siguranță, pentru vehicule, șei de bicicletă,
coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în
vehicule, covorașe adaptate pentru vehicule,
cricuri (componente ale vehiculelor terestre),
pedale pentru vehicule pe două roți, sonerii
metalice pentru biciclete, mânere rotative pentru
biciclete, mânere pentru portiere de automobile,
mânere pentru schimbătorul de viteze pentru
vehicule terestre, mânere de schimbătoare de
viteze pentru vehicule, mânere de frână de mână
pentru vehicule, mânere de schimbător de viteză
pentru vehiculele terestre, componente pentru
biciclete, respectiv capete de mânere de ghidon,
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protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, huse de protecție
împotriva vântului adaptate pentru biciclete
electrice, huse adaptate pentru biciclete, coșuri
pentru animale de companie adaptate pentru
biciclete, genți pentru biciclete, portbagaje
pentru biciclete, roți de biciclete, semnalizatoare
pentru biciclete, rasteluri pentru biciclete,
rastele pentru biciclete, plase pentru biciclete,
amortizoare pentru biciclete, angrenaje de
biciclete, axe pentru biciclete, angrenaje pentru
biciclete, spătare pentru biciclete, componente
structurale de biciclete, suporturi pentru biciclete
(piese), roți ajutătoare pentru biciclete, roți
stabilizatoare pentru biciclete, remorci pentru
biciclete (riyakah), lanțuri (componente ale
bicicletelor), frâne (componente ale bicicletelor),
butuci de roată pentru biciclete, componente
pentru biciclete, respectiv lanțuri, manete de
frână pentru biciclete, suporturi de biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru biciclete pentru
vehicule, apărătoare de lanț pentru biciclete,
suporturi pentru biciclete (piese pentru), huse
pentru șei de biciclete, huse pentru șei
de biciclete, huse de șei pentru biciclete,
rastele pentru biciclete sau triciclete, capete de
ghidon pentru biciclete, genți pentru portbagaje
de biciclete, huse pentru furci (componente
pentru biciclete), accesorii pentru biciclete
pentru transportarea bagajului, accesorii pentru
biciclete pentru transportarea băuturilor, tije de
ghidon (componente ale bicicletelor), huse de șei
pentru biciclete sau motociclete, cadre, pentru
transport de bagaje, pentru biciclete, suporturi
pentru sticle de apă pentru biciclete, suporturi
pentru bidoane de apă pentru biciclete, pompe
de biciclete și vehicule pe două roți, dispozitive
de reparație și vulcanizare de pneuri de biciclete,
șei pentru vehicule pe două roți, biciclete sau
motociclete, apărători de noroi pentru vehicule
cu motor pe două roți sau pentru biciclete, pompe
de aer pentru vehicule cu motor pe două roți
sau biciclete, camere de aer (pentru vehicule
motorizate pe două roți sau biciclete).
14. Accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie),
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, aparate și instrumente de cronometrie,
arcuri de ceas, articole de ceasornicărie,
balansiere (ceasornicărie), brelocuri în formă
de ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, butoane pentru întoarcerea
ceasurilor, cadrane (ceasornicărie), cadrane
pentru ceasornice, cadrane pentru ceasuri,
cadrane solare, casete de arc cu sistem de

blocare a axului (ceasornicărie), casete de
prezentare pentru ceasuri, casete pentru ceasuri
de mână, catarame pentru curele de ceas,
lanțuri de ceas, mecanisme de ceasornic,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasornice de călătorie, ceasornice de
sincronizare, ceasornice mici, ceasornice și
ceasuri de mână, ceasornice și piese de
ceasornic, ceasuri, casete de prezentare pentru
ceasuri, ceasuri automate, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri cu ceramică,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri cu o funcție de memorare, ceasuri
de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri de
cronometrare, ceasuri de masă, ceasuri de
damă, ceasuri de mână, ceasuri de mână cu
aparate gps, ceasuri de mână cu pedometre,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
mână din metale prețioase sau placate cu
acestea, ceasuri de mână din platină, ceasuri
de mână elegante, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri de sincronizare
(ceasuri centrale) pentru controlul altor ceasuri,
ceasuri de șemineu, ceasuri deșteptătoare,
ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri
digitale, ceasuri digitale care includ radiouri,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale cu cronometre automate, ceasuri din
aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri
industriale, ceasuri în miniatură, ceasuri-inel
cu LED, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru activități
sportive, ceasuri pentru asistente, ceasuri pentru
automobile, ceasuri pentru fusuri orare, ceasuri
pentru scufundare, ceasuri pentru scufundări,
ceasuri placate cu aur, ceasuri solare, ceasuri
sportive, ceasuri și ceasuri de mână pentru
columbofili, ceasuri și ceasuri de mână în
general, coroane pentru ceasuri de mână,
cronografe, cronografe (ceasuri), cronografe
destinate utilizării ca ceasuri, cronografe
destinate utilizării ca instrumente pentru
măsurarea timpului, cronometre pentru nave,
curele de ceas, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din nailon, curele
de ceas din piele, curele de încheietură pentru
ceasuri, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din piele pentru ceas, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri de mână,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil, cutii
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de ceas, cutii pentru ceasuri, dulapuri pentru
ceasornice, eșapamente, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
instrumente de ceasornicărie confecționate
din aur, instrumente de cronometrare pentru
sport (cronometre), lanțuri de ceas, lanțuri
pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
acționate electric pentru ceasuri de mână,
mecanisme acționate electronic pentru ceasuri
de mână, închizătoare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasornic, mecanisme de
ceasornice și ceasuri, mecanisme de ceasuri,
mecanisme pentru întoarcerea ceasurilor,
orologii stative, oscilatoare pentru ceasuri,
oscilatoare pentru ceasuri mecanice, oscilatoare
pentru instrumente pentru măsurarea timpului,
oscilatoare pentru pendule, pandantive
pentru lanțuri de ceas, pendule, pendule
(ceasornicărie), piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
piese pentru ceasuri, piese și accesorii pentru
instrumente cronometrice, piese și accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului,
produse de ceasornicărie, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), sisteme de cronometrare
pentru sport, sticlă de ceas, instrumente
pentru măsurarea timpului, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice.
20. Cuști și paturi pentru animale, așternuturi
pentru pisici, cotețe pentru animale, coșuri
de dormit pentru animale domestice, nu din
metal, coșuri pentru câini, coșuri pentru pisici,
cuibare, căsuțe pentru animale de companie,
căsuțe pentru păsări, culcușuri pentru animale,
culcușuri pentru animale de companie, culcușuri
pentru animale de interior, culcușuri portabile
pentru animale de companie, cuști pentru
animale de companie, cuști pentru câini, iesle
cu grătar pentru furaje, paturi pentru animalele
de companie, paturi pentru câini, paturi pentru
păsări, perne pentru animale de companie,
perne pentru căptușit cuști de transportat
animale de companie, perne pentru căptușit
cuști pentru animale de companie, rafturi
de stupi, rame pentru stupi, ceară gofrată
pentru stupi, rafturi de stupi, stupi de albine,
stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape pentru
pisici din materiale nemetalice, trape de acces
pentru câini/pisici nemetalice sau din zidărie,
accesorii metalice pentru expunere (mobilier),
accesorii nemetalice pentru magazin, afișaje
verticale pliabile realizate din materiale înrămate,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
tablouri de afișare, afișe tipărite din vinil,
articole pentru afișarea prețului la punctele
de vânzare, realizate din materiale plastice,

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

sisteme de afișare, standuri cu rame pentru
expoziții (nemetalice), standuri de expoziție
(nemetalice, altele decât structurile), standuri
de expunere asamblate, standuri de expunere
de uz universal, standuri de expunere
prevăzute cu componente structurale din metal,
standuri de mărfuri (nemetalice), standuri de
prezentare, standuri de prezentare asamblate,
standuri de prezentare nemetalice, standuri
de prezentare pentru vitrinele magazinelor,
standuri de prezentare pentru afișe, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare pentru vânzare de produse, standuri
de prezentare portabile pentru reclame, standuri
de prezentare verticale portabile, standuri
metalice de prezentare, standuri publicitare
din carton, standuri transportabile nemetalice
de prezentare (altele decât structuri), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi cu mai
multe poziții (mobilier), suporturi de prezentare
acrilice, suporturi de prezentare pentru plăci
de surf, suporturi din lemn pentru panouri
indicatoare, suporturi din plastic pentru sigle
de firme, suporturi pentru bagaje ca piese de
mobilier, suporturi pentru broșuri (sub formă
de mobilier), suporturi pentru cărți de bucate,
suporturi pentru expunerea materialului de
prezentare, suporturi pentru gantere, suporturi
pentru materiale de prezentare (mobilier),
suporturi pentru peruci, suporturi pentru reviste,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pentru
ziare, suporturi pentru șei, suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane,
tabele de marcaj, table de jetoane cu litere
(tablouri de afișare goale), table de scris
cu cretă, pentru expunere, table pentru
prezentări, table pentru prezentări sub formă
de mobilier, table școlare magnetice folosite la
prezentări, tejghele de prezentare (neelectrice),
tejghele pentru expunere, tăblițe din lemn
sau materiale plastice, tăvi pentru tastatura
de calculator, tăvi sub formă de mobilier
de expunere în magazine, unități (mobilier)
pentru prezentarea articolelor de papetărie,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor
de literatură, unități de expunere folosite în
scopuri promoționale, unități de expunere pentru
prezentări, unități de prezentare asamblate
(mobilier), vitrine, vitrine de expoziție, vitrine de
prezentare, vitrine de prezentare (altele decât
vitrinele frigorifice), vitrine pentru expunerea
mărfurilor, vitrine pentru prezentare, altare
pentru familii budiste (butsudan), altare shinto
pentru locuințe (kamidana), arcuri sub formă de
accesorii nemetalice pentru tapițerie, articole de
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organizare de dulap (piese de mobilier), articole
pentru organizarea hainelor, articole pentru
pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat), așternuturi
japoneze (mobilier), accesorii (nemetalice)
pentru bufete, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii de interior pentru garderobe,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, accesorii
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
agățătoare nemetalice pentru depozitare pe
rafturi, balansoare, balansoare pentru copii,
banchete cu rafturi, banchete pentru claviaturi de
piane electrice, banchete pentru pian, bancuri de
lucru, bancuri de lucru (mobilier), bănci, bănci
(mobile), bănci de lucru cu menghine (mobilier),
bănci de lucru cu menghine (nemetalice), bănci
de picnic, bănci din metal, bănci pentru teren
de golf, bănci pentru terenurile de sport, bancuri
(mese) de lucru industriale, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(nemetalice), bare pentru rafturi (mobilier), baze
pentru mese, baze pentru paturi cu apă (altele
decât cele de uz medical), scaune înalte
pentru bebeluși, benzi de acoperire (nemetalice)
pentru acoperirea îmbinărilor dintre covoarele
adiacente, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier la
comandă, benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
benzi din plastic pentru protejarea marginilor
mobilierului, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), etajere pentru biblioteci,
polițe pentru biblioteci, birou de scris, birouri,
birouri (mobilier), birouri cu rulou, birouri cu
înălțime reglabilă, birouri joase în stil japonez
(wazukue), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufete auxiliare, bufete rulante (mobile),
bufeturi, butuci (mese pentru măcelari), cadre cu
rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electrice, cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele,
canapele (care sunt extensibile), canapele de
două locuri, canapele de perete, canapele
extensibile, canapele rabatabile, canturi din
plastic pentru mobilă, capre de lemn (mobilier),
căptușeli pentru sertare, nu din metal, carcase
pentru undițe de pescuit, cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, casete pentru chei (mobilier),
plăci de chihlimbar sintetic, scaune de coafor,
combinație de scăunel pentru îngenunchere
și pentru așezat, pentru grădinărit, comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice

pentru polițe, cârlige nemetalice pentru mobilier,
cărucioare (mobilier), cărucioare de servit ceaiul,
corniere (nemetalice) pentru mobilier, corpuri cu
sertare pentru depozitare (mobilier), corpuri de
birou independente, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, covorașe
pentru țarcuri de bebeluși, coșuri de dormit
portabile pentru nou-născuți, coșuri împletite,
cufere care nu sunt din metal, cufere nagamochi,
cuiere pentru cravate, curele elastice (părți
componente de canapele), cutii de depozitare
pentru perne (mobilier), cutii de lemn pentru
stocarea jucăriilor, cutii de orez, cutii pentru
jucării (mobilier), cutii pentru trusouri de nou-
născuți (din lemn sau plastic), cutii pentru
unelte (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive de ghidare pentru
sertare (nemetalice), dispozitive de reazem
pentru genunchi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice, divane,
divane cu spații de depozitare, divane din
lemn, divane din plastic, divane din răchită,
divane din stuf, divane din trestie, dulapuri
ca mobilier, dulapuri compartimentate, dulapuri
cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
proprietăți ignifuge, dulapuri cu vitrină, dulapuri
cu încuietoare (mobilier), dulapuri de bucătărie,
dulapuri de depozitare, dulăpioare, dulăpioare
cu încuietoare pentru bagaje, dulăpioare
suspendate, dulapuri (mobilier), dulapuri de
depozitare (mobilier), dulapuri de haine, dulapuri
de siguranță, dulapuri de siguranță (mobilier),
dulapuri de siguranță nemetalice (mobilier),
dulapuri de veselă (mobilă), dulapuri din
lemn, dulapuri izolate fonic (mobilier), dulapuri
metalice, dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
metalice rezistente la foc (mobilier), dulapuri
murale, dulapuri nemetalice pentru unelte
(goale), dulapuri încastrate, dulapuri nemetalice
rezistente la foc (mobilier), dulapuri pentru arme,
dulapuri pentru articole de ceai (chadansu),
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri
pentru casierii, din materiale nemetalice,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru dosare de carton, dulapuri pentru
haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru
papetărie (mobilier), dulapuri pentru separarea
camerei, dulapuri pentru servicii de ceai,
dulapuri pentru stocarea materialelor, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru vase (mobilă), dulapuri pentru
veselă, dulapuri prevăzute cu oglindă, dulapuri
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rezistente la foc, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane pentru șeminee (mobilă), elemente de
legătură nemetalice pentru mobilier, elemente
de mobilier, elemente de perete metalice
(mobilier), elemente de separare individuale
(mobilă), etajere, etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, fețe pentru dulapuri,
fișiere (cartoteci) sub formă de mobilier, fișiere
(mobilier), fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii in
forma de para, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, garnituri pentru dulapuri (nu din metal),
ghidaje (dispozitive de culisare) pentru sertare
(nemetalice), ghișee pentru bănci, ghidaje
(dispozitive de culisare) pentru sertare (articole
metalice pentru mobilier), glisiere pentru sertare
(nemetalice), glisoare nemetalice pentru mobilă,
grilaje de siguranță (bariere) extensibile pentru
scări, grilaje de siguranță extensibile pentru uși,
grilaje din lemn, grilaje nemetalice de protecție
pentru bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, accesorii pentru
perdele, accesorii pentru prinderea perdelelor,
accesorii pentru prinderea perdelelor, altele
decât cele din materiale textile, articole
de feronerie pentru draperii, articole pentru
strângerea draperiilor, din metal, pentru reținerea
draperiilor, articole pentru strângerea draperiilor,
din plastic, pentru reținerea draperiilor, bare
de draperii, bare de susținere pentru perdele,
bare pentru perdele, cârlige confecționate
din alamă (perdele), cârlige confecționate din
lemn (perdele), cârlige confecționate din plastic
(perdele), cârlige din metal pentru perdele,
cârlige din plastic pentru perdele, călăreți pentru
șine de perdele, clame (nemetalice) pentru
fixarea jaluzelelor plisate, clame (nemetalice)
pentru fixarea plaselor pentru insecte, cleme
nemetalice pentru fixarea jaluzelelor, cleme
pentru perdele, comenzi pentru jaluzele lamelare
(neelectrice), conectori pentru jaluzele lamelare,
cordoane pentru perdele draperii, cârlige
pentru perdele, dispozitive de acționare a
jaluzelelor din materiale nemetalice, dispozitive
de agățare a perdelelor, dispozitive pentru
prinderea perdelelor, dispozitive pentru tragerea
perdelelor, altele decât cele acționate electric,
șnururi pentru draperii, draperii cu falduri,
echipamente din plastic pentru jaluzele, ecrane
de interior sub formă de jaluzele, ecrane de
protecție solară (realizate din șipci, pentru
interior), glisiere pentru perdele, inele de draperii,
nu din metal, inele metalice pentru perdea,

inele pentru perdele, jaluzele cu șipci orizontale
(interioare) pentru uși, jaluzele de bambus,
jaluzele de interior, jaluzele de interior (rolete),
jaluzele de interior din lamele, jaluzele de interior
din materiale textile, jaluzele de interior din
metal pentru ferestre, jaluzele din clorură de
polivinil (de interior), jaluzele din hârtie, jaluzele
(interioare, cu stinghii) pentru protecție împotriva
luminii, jaluzele din lemn, jaluzele din lemn
(de interior), jaluzele din trestie, ratan sau
bambus (sudare), jaluzele interioare (mobilă),
jaluzele lamelare (de interior), jaluzele lamelare
de interior pentru ferestre, jaluzele metalice
venețiene (de interior), jaluzele nemetalice
(cu șipci) pentru utilizare în interior, jaluzele
opace (formate din șipci, de interior), jaluzele
orizontale (de interior) pentru ferestre, jaluzele
orizontale (de interior) pentru uși, jaluzele pentru
ferestre (de interior), jaluzele termoizolante (de
interior), jaluzele verticale (de interior), obloane
(jaluzele), paravane solare (de interior), nu
din metal sau textile, paravane solare (pliante,
pentru exterior), perdele de bambus, perdele
decorative din mărgele, perdele din mărgele,
role pentru perdele, rolete pentru interior,
scripeți din plastic pentru jaluzele, storuri (de
interior), șine de susținere pentru perdele, șine
extensibile din plastic pentru perdeluțe, șine
metalice pentru perdele, șine nemetalice pentru
perdele, șine pentru perdele, storuri de interior
din hârtie, storuri de interior pentru ferestre
(mobilier), storuri din lemn împletit (mobilier),
storuri interioare din metal, pentru direcționarea
luminii, storuri venețiene, storuri venețiene de
interior, suporturi (nemetalice) pentru atârnarea
draperiilor pentru ferestre, suporturi folosite la
fixarea acoperirilor pentru ferestre, suporturi
pentru fixarea barelor de draperii, suporturi
pentru fixarea stâlpilor de perdele, suporturi
pentru susținerea barelor de draperii, suporturi
pentru susținerea barelor pentru perdea, vergele
metalice de perdele, vergele de perdele, vergele
nemetalice de perdele, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse adaptate pentru ramele de la pătuțuri de
copii, huse ajustate, din stofă, pentru mobilier,
huse de protecție pentru mobilier (adaptate),
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), huse textile (adaptate) pentru
mobilier, huse textile (ajustate) pentru mobilier,
cutii pentru jucării, kituri de piese (comercializate
în format complet) pentru a fi asamblate
ca mobilier, lăzi de cartofi (mobilier), huse
pentru îmbrăcăminte (garderoburi), învelișuri de
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prindere cu plasă din plastic pentru căptușirea
rafturilor, leagăne pentru verandă, lucrări de
ebanisterie, lăzi de depozitare, lăzi de lemn cu
sertare acoperite cu hârtie decorativă, lăzi de
lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de unelte
(mobilier), lăzi nemetalice pentru unelte (goale),
lăzi pentru scule nemetalice, goale, margini
decorative din plastic pentru canturi utilizate
pentru mobilier, masă pentru ferăstraie (lucrare),
nu din metal, altele decât piesele de mașini,
masă pentru ferăstraie (menghine), nu din metal,
altele decât piesele de mașini, mânere de
sertare (nemetalice), mânere nemetalice pentru
mobilier, mânere pentru mobilă, din plastic,
mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
material de căptușire din plastic pentru sertare,
materiale din plastic folosite ca muchii pentru
rafturi, materiale profilate pentru mobilier, mese,
mese adaptate pentru a fi folosite de persoanele
cu dificultăți de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu înălțime reglabilă, măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de
pus în poală, mese cu piedestal, mese cu
suport, mese de bucătărie, mese de camping,
mese de conferință, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de masaj, mese de picnic, mese
de proiectare, mese de scris, mese de scris
pentru birouri, mese de scris sau citit pentru stat
în picioare, mese (mobilier), mese de tapițare,
mese de toaletă, mese de toaletă (mobilier),
mese de toaletă cu oglinzi formate din trei părți,
mese decorative, mese din marmură, mese din
metal, mese din mozaic, mese joase în stil
japonez (zataku), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru desen (mobilier),
mese pentru grădină, mese pentru schimbarea
scutecelor, mese pentru săli de mese, mese
pliante, rafturi de mobile, mobile care se pot
transforma în pat, mobile de birou, mobilă
antichizată, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă din bambus, mobilă pentru
vivarii, mobilă stil antic, reproducere, mobilă
superpozabilă, mobilă și mobilier, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, distribuitoare
de prosoape de hârtie (fixe, nu din metal),
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
dulapuri de farmacie, dulapuri pentru baie,
dulapuri pentru baie incluzând lavoare, dulapuri
pentru chiuvete, dulapuri pentru toaletă, mobilier
baie, mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier din materiale plastice pentru baie,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, oglinzi
de baie, oglinzi pentru bărbierit, scaune de

baie pentru bebeluși, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, scaune pentru baie, scaune pentru
duș, scăunele pentru baie, suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier, mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, mobilier
capitonat, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier combinat, mobilier confecționat din
material plastic, mobilier convertibil tapițat,
mobilier confecționat în principal din sticlă,
mobilier cu rafturi pentru perete, mobilier de
bucătărie, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, mobilier de exterior, mobilier de
grădină, mobilier de grădină din aluminiu,
mobilier de grădină din lemn, mobilier de
grădină din metal, mobilier de interior, mobilier
de laborator, mobilier de laborator (altul decât
cel special adaptat), mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din materiale plastice, mobilier din oțel,
mobilier din piele, mobilier din plastic pentru
grădină, mobilier din ratan, mobilier din sticlă,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
din stuf, mobilier din tuburi de oțel, mobilier
folosit în săli, mobilier gonflabil, mobilier integrat,
mobilier metalic, mobilier metalic de birou,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier nemetalic (altul decât cel special
confecționat pentru uz medical sau de laborator),
mobilier pentru acvarii de interior, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
în miniatură confecționat din lemn, mobilier
încastrat, mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier încastrat pentru dormitor, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru automobile-
caravană, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru bebeluși, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru camping, mobilier pentru
cantine, mobilier pentru caravane, mobilier
pentru casă, birou și grădină, mobilier pentru
computer, mobilier pentru copii, mobilier pentru
curte interioară, mobilier pentru depozitare,
mobilier pentru dormitor, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru persoane cu handicap
fizic, cu mobilitate redusă și invalide, mobilier
pentru saune, mobilier pentru sere, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe),
mobilier pentru terarii de interior, mobilier pentru
toalete publice, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru șezut, mobilier rabatabil pentru șezut,
mobilier realizat din șipci, mobilier transformabil,
mobilier vechi, mobilier școlar, matrițe pentru
oglinzi, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile),
oglinzi (mobilier), oglinzi care se înclină,
oglinzi de buzunar, oglinzi de machiaj pentru
poșete, oglinzi de mână, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de perete, oglinzi
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decorative, oglinzi imprimate, oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi pentru machiat,
folosite în voiaje, oglinzi pentru machiat, pentru
casă, oglinzi pentru pudriere, oglinzi personale
compacte, plăci (de oglindă) pentru fixare pe
pereți, plăci de sticlă pentru oglinzi, rame
pentru oglinzi, sticlă argintată (oglinzi), oglinzi
(sticlă argintată), module metalice demontabile
(mobilier), module mobile de bar (mobilier),
module nemetalice demontabile (mobilier),
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, noptiere, noptiere pentru pat,
obloane de interior, organizatoare pentru sertare,
ornamente din plastic extrudat pentru mobilier,
otomane, panou de lipire tapet (mese), panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri de stuf, panouri decorative din lemn
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare pentru mobilier, panouri pentru
chei (mobilier), panouri pentru mobilier, panouri
pentru partea din spate (piese de mobilier),
panouri separatoare, panouri sub formă de
mobilier, panouri sub formă de piese de
mobilier, paravane antiscântei pentru șemineuri,
paravane (mobilier), paravane (mobilier) pentru
birouri, paravane de protecție din materiale
rezistente la foc, de uz menajer, paravane de
protecție din materiale rezistente la foc, pentru uz
casnic (mobilier), paravane de protecție pentru
șemineuri (cămine), paravane de uz menajer
pentru foc, paravane despărțitoare (mobilier),
paravane din metal (mobilier), paravane
mobile (mobilier), paravane pliante orientale
(byoubu), paravane orientale cu un singur
panou (tsuitate), paravane portabile (mobilier),
paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții de birou mobile,
articole decorative textile (perne), așternuturi
(cu excepția lenjeriei de pat), covorașe pentru
camping (saltele), coșuri de dormit pentru nou-
născuți, coșuri pentru bebeluși, coșuri pentru
copii, huse matlasate de saltele, huse matlasate
pentru saltele, leagăne, leagăne portabile,
lenjerie de pat din puf, paturi, paturi ajustabile,
paturi cu aer, altele decât cele de uz medical,
paturi care includ și divane, paturi cu apă, paturi
de camping, rotile nemetalice pentru paturi,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi hibride sub formă de paturi de apă
cu margini moi (altele decât cele de uz medical),
paturi hidrostatice, altele decât cele de uz
medical, paturi pentru copii, paturi pentru masaj,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile

pentru bebeluși, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi supraetajate, pătuțuri
de siguranță, perne, perne (altele decât cele
pentru uz medical) pentru susținerea bebelușilor
la examinare, perne adaptate pentru sprijinirea
feței (altele decât cele pentru uz medical), perne
antirostogolire pentru bebeluși, perne cervicale,
perne cu aer, altele decât cele de uz medical,
perne cu apă, altele decât cele de uz medical,
perne cu hrișcă, perne de aer, perne de aer
sub formă de mobilier (nu pentru uz medical),
perne de baie, perne de maternitate, pătuțuri
de voiaj pentru copii, pătuțuri pentru copii,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, perne de sprijin
pentru cap, perne de susținere a gâtului, perne
de susținere a spatelui, care nu sunt de uz
medical, perne de susținere folosite la scaunele
de siguranță de mașină pentru copii, perne de
susținere pentru scăunele de copii, perne de
tip beanbag, perne de voiaj, perne decorative,
perne din bambus, perne din latex, perne din
spumă cu memorie, perne gonflabile, perne
gonflabile (altele decât cele pentru uz medical)
pentru zona din jurul gâtului, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne (tapițerie),
perne mari, perne parfumate, perne pentru
alăptat, perne pentru bebeluși, perne pentru
fotolii, perne pentru gât (altele decât cele pentru
uz medical sau chirurgical), perne pentru podea
japoneze (zabuton), perne pentru poziționarea
capului la bebeluși, perne pentru scaune de
stadion, perne pentru scăunele de pe stadion,
perne pentru sprijinirea capului bebelușilor,
perne pneumatice, altele decât pentru uz
medical, perne în formă de u, perne umplute,
perne umplute cu păr, pernițe de tip beanbag,
protecții antilovire pentru pătuțuri de copii, altele
decât lenjeriile de pat, protecții antilovire pentru
pătuțuri-leagăn de copii, altele decât lenjeriile
de pat, protecții matlasate pentru saltele, rame
pentru baldachine de paturi, rogojini de dormit
(perne sau saltele), rogojini de dormit sub formă
de saltele, saltele, saltele (altele decât saltelele
pentru nașteri), saltele auto portabile, saltele
camping, saltele cu aer pentru camping, saltele
cu aer, altele decât cele de uz medical, saltele cu
arcuri, saltele de dormit, saltele de pat, saltele din
latex, saltele din paie, saltele din spumă, saltele
din spumă pentru camping, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile pentru
camping, saltele gonflabile, altele decât cele
pentru uz medical, saltele ignifuge, saltele
pentru camping, saltele pentru copii, utilizate
pentru dormit, saltele pneumatice, schelete de
pat din lemn, scăunele-leagăn, somiere cu
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arcuri, somiere de pat, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
șezlonguri gonflabile, paturi, așternuturi, saltele
și perne, partiții mobile (mobilier), paturi-
canapea, pereți despărțitori, pereți despărțitori
(mobilier), pereți despărțitori detașabili (mobilier)
din metal, pereți despărțitori din plastic (mobilier),
pereți despărțitori glisanți (pereți despărțitori
mobilier) pentru încăperi, pereți despărțitori
metalici (mobilier), pereți despărțitori nemetalici
(mobilier) confecționați din panouri cu dispozitive
de prindere, pereți despărțitori sub formă de
mobilier, pergole (mobilier), perne de protecție,
nu din metal, pentru picioare de scaun,
perne pentru scaune, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare (nemetalice)
pentru mobilier, picioare de masă, picioare
de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
dulapuri (nemetalice), piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, plane de lucru, platforme
pentru schimbarea scutecelor montate în
perete, platouri pentru cizme (mobilier), plăci
frontale de dulapuri, plăci frontale pentru
sertare, polițe, porți de siguranță pentru uși
sau scări, premergătoare pentru bebeluși,
premergătoare pentru copii, protecții antistrănut,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pufuri (mobilier),
pupitre, rafturi, rafturi ca mobilier metalic, rafturi
confecționate din metal (mobilier), rafturi de
depozitare, rafturi de depozitare (mobilier),
rafturi de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
depozitare pentru lemne de foc, rafturi de
depozitare pentru obiecte de artă, rafturi de
mobilă, rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, rafturi de perete (structuri) din
metal, rafturi de perete nemetalice (mobilier),
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier) din
lemn, rafturi (mobilier) pentru butoaie, rafturi
de stocare metalice transportabile (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi din
materiale nemetalice (mobilier), rafturi din plastic
pentru unelte, rafturi metalice, rafturi metalice
(mobilier), rafturi modulare (mobilier), rafturi

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

în stil japonez (kyosoku), suporturi pentru
telefoane (mobilier), suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru umbrele, suporturi
pentru umbrele de soare, suprafețe de lucru,
suprafețe de lucru (piese de mobilier), suprafețe
de lucru portabile (mobilier), suprafețe de lucru
sub formă de mobilier, suprafețe de scris
portabile (mobilier), tabele de index de carton,
tablouri de agățat chei, taburete, taburete cu
ax, tăblii masă, agățătoare pentru pălării din
materiale nemetalice, agățători pentru haine,
bare pentru haine, bare pentru haine, din
materiale nemetalice, busturi de croitorie, busturi
pentru croitorie, cuiere de haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
cuiere de haine (mobile), cârlige de agățat
(pentru haine) din materiale nemetalice, cârlige
de cuier nemetalice, cârlige de haine (suporturi)
(nemetalice), cârlige nemetalice pentru bare de
haine, cârlige pentru bare de haine, cârlige
pentru îmbrăcăminte, cuiere de haine (mobilier),
cuiere de pălării din metal, cuiere pentru
paltoane, huse pentru haine, organizatoare
de agățat în dulapuri, portmantouri, suport
de pălării (mobilier), suporturi cu bare pentru
haine, agățătoare pentru suporturi de pălării
nemetalice, suporturi pentru haine, suporturi
pentru haine (mobilier), suporturi pentru pălării,
umerașe de haine nemetalice, cuiere nemetalice
pentru îmbrăcăminte (cârlige), șine pentru
îmbrăcăminte, umerașe (suporturi pentru haine),
nu din metal, umerașe parfumate, umerașe
pentru haine (umerașe pentru paltoane),
umerașe și cuiere pentru haine, umerașe și
cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
taburete mobile (mobilier), taburete pentru
picioare, taburete pentru picioare, montate în
perete, tapițerie pentru scaune, tejghele (mese),
tejghele (mobilier), tejghele de lucru (mobilier),
tetiere (mobilă), măsuțe de toaletă, trepiede
(mese pentru ferăstrău), țarcuri (pentru copii),
țarcuri de copii, țarcuri pentru bebeluși, unități
(mobilier), unități cu sertare, unități de bucătărie,
unități de colț (mobilier), unități de depozitare
(mobilier), unități de depozitare cu suport
(mobilier), unități de depozitare pentru conversia
dulapurilor, unități de garderobă care pot fi
stivuite, unități de mobilier, unități de mobilier
amplasate sub chiuvetă, unități de mobilier
pentru bucătării, unități pentru cocktailuri
(mobilier), unități pentru perete (mobilier), unități
pentru picnic (mobilier), unități sub formă de
soclu (mobilier), uși de dulapuri, uși de mobile,
uși din materiale nemetalice pentru mobilier,
uși din metal pentru mobilier, uși din plastic
pentru mobilier, uși din sticlă pentru mobilier, uși
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fabricate din sticlă pentru mobilier, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, uși glisante pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși pentru
garderobă, uși pentru mobilier, uși prefabricate
din lemn pentru mobilier, uși prefabricate din
metal pentru mobilier, uși rabatabile (nemetalice)
piese de mobilier, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), uși transparente (cu cadru
de metal) pentru mobilier, uși transparente
(nemetalice) pentru mobilier, uși transparente din
sticlă pentru mobilier, vestiare (mobilă), zăvoare
pentru mobilă, nu din metal.
21. Bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, bazine (recipiente), boluri,
boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi de
baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
coșuri pentru prosoape, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cuve pentru clătit,
dispensere de șervețele pentru față, dispozitive
pentru săpun lichid, distribuitoare de bile
demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, etajere pentru cadă
din material plastic, farfurioare pentru bărbierit,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
inele pentru prosoape (accesorii de baie),
inele pentru prosop (din metal prețios), inele
pentru prosop, nu din metal prețios, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
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, aspersoare, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, 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 porțelan, 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, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, 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 stropit flori și plante, instrumente pentru
stropire, robinete pentru furtunuri de stropire,
stropitori, suporturi pentru flori, suporturi pentru
ghivece de flori, terarii de apartament (pentru
animale), terarii de apartament (pentru plante),
terarii de interior pentru plante, vase din
lut, vase de porțelan pentru plante, vaze,
vase pentru plante din material plastic, vaze
conice, 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,
vaze de flori din metale prețioase, acvarii și
vivarii, adăpătoare nemecanizate sub formă de
distribuitoare portabile de apă și de lichide pentru
animale de companie, adăpători, adăpători
acționate de animale domestice, piepteni pentru
animale, biberoane pentru animale mici, boluri
pentru băut pentru animale de companie,
boluri pentru hrănirea animalelor de companie,
automate, boluri pentru hrănirea și adăparea
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animalelor de companie, boluri pentru peștișori,
perii pentru cai, colivii pentru păsări, colivii pentru
păsări domestice, cuști metalice de uz casnic,
cuști pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, litiere automate pentru animale de
companie, litiere pentru păsări, mănuși pentru
îngrijirea animalelor, perii anti-năpârlire pentru
animale de companie, inele pentru păsări, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), recipiente
de băut pentru animale, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, vase de băut pentru
păsări domestice, vase de mâncare pentru
animale de casă, vase pentru mâncare pentru
animale de casă, aparate neelectrice pentru
îndepărtarea scamelor, calapoade pentru cizme
și ghete (sisteme de întindere), calapoade pentru
pantofi, calapoade pentru pantofi (sisteme de
întindere), coșuri de rufe, cravate (dispozitive
pentru menținut forma -lor), cârlige de rufe,
cârlige pentru încheiat nasturii, cârpe pentru
lustruit pantofii cu ceară, dispozitive pentru
întins haine, frânghii pentru întins rufele, huse
pentru mese de călcat, limbi de încălțat pantofii,
mese de călcat, prese pentru pantaloni, perii
pentru haine, perii pentru pantofi, perii pentru
încălțăminte, pânze de curățat pantofi, pânze
pentru călcat, raclete pentru pantofi prevăzute
cu perii, încălțătoare, rame pentru uscarea și
menținerea formei articolelor de îmbrăcăminte,
suporturi de perete pentru întins rufe, suporturi
de uscat haine, suporturi de uscat rufe, suporturi
de întins rufe pentru tavan, cu înălțime reglabilă,
suporturi pentru fiare de călcat, suporturi
pentru întinderea mănușilor, suporturi pentru
întins cămăși, suporturi pentru întins pantaloni,
umerașe pentru uscarea hainelor, umerașe
pentru uscarea hainelor, special concepute
pentru îmbrăcăminte de specialitate, șervete de
lustruit pantofi, de unică folosință, articole de
porțelan pentru uz decorativ, obiecte de artă
din porțelan, pamânt ars sau sticlă, artă murală
din ceramică în 3D, artă murală din lut ars
în 3D, artă murală din porțelan în 3D, artă
murală din sticlă în 3D, artă murală din teracotă
în 3D, bibelouri de porțelan, busturi realizate
din ceramică, busturi din porțelan, busturi din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
realizate din porțelan, busturi realizate din sticlă,
busturi realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie),
cutii de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,

cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică,
cutii din porțelan, decorațiuni de perete din
porțelan, decorațiuni de perete din teracotă,
farfurii comemorative, farfurii de colecție,
farfurii suvenir, figurine confecționate din sticlă
decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
decorative (machete) confecționate din sticlă,
figurine din fibră de sticlă, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine realizate din
ceramică, figurine realizate din porțelan, lucrări
de artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceramică, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din porțelan, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din
sticlă, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din sticlă, obiecte decorative (artistice)
din sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, ornamente confecționate din
ceramică, ornamente de ceramică, ornamente
din ceramică, ornamente din cristal, ornamente
din sticlă, ouă de porțelan, pitici de grădină
de sticlă, pitici de grădină din ceramică,
pitici de grădină din porțelan, plăci de
ceramică, plăci din ceramică, plăci din porțelan,
porțelanuri, sculpturi confecționate din porțelan,
sculpturi din ceramică, sculpturi ornamentale
din porțelan, sculpturi ornamentale realizate
din porțelan, sculpturi ornamentale realizate din
sticlă, sfere ornamentale din sticlă, sigle de
firme din porțelan, sigle de firmă din sticlă,
statuete confecționate din ceramică, statuete
de ceramică, statuete din ceramică, statuete
din porțelan, statuete din cristal, statuete din
sticlă, statuete din teracotă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
aparat de masaj pentru pielea capului, bureței
pentru machiaj, bureți, bureți de baie, bureți
de baie din plasă de nailon pentru curățarea
corpului, bureți pentru aplicarea pudrei de corp,
bureți pentru baie din plasă, bureți pentru corp,
bureți pentru curățare, bureți pentru curățarea
feței, bureți pentru exfolierea pielii, bureți pentru
frecare, ustensile cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, căzi de baie gonflabile
pentru bebeluși, dozatoare de săpun, găleți de
plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
recipiente din materiale țesute, olițe pentru
copii, olițe portabile pentru copii, pensule de
uz cosmetic, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru spate, perii pentru unghii, pieptene,
piepteni, piepteni cu dinți rari pentru păr, pipete
pentru uz casnic, portfarduri (accesorizate),
rafturi ajustabile pentru creme de îngrijire a
pielii, recipiente pentru cosmetice, suporturi

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



pentru bureți, suporturi pentru produse de spălat
corpul, tocuri pentru piepteni, truse de toaletă,
truse de toaletă cu conținut, truse pentru
accesorii de păr de menaj și de uz casnic,
ulcior și castron pentru toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), pulverizatoare de parfum,
suporturi pentru bețișoare parfumate, vase pot
pourri, farfurii pentru potpuriu, farfurioare pentru
difuzarea de uleiuri aromatice, recipiente pentru
potpourri, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, casolete de ars mirodenii,
aparate de ceruit neelectrice, aparate de
măturat magnetice, aparate neelectrice pentru
lustruirea podelelor, aparate pentru șters praful,
neelectrice, articole din piele pentru curățare,
bătătoare pentru covoare, bătătoare neelectrice
pentru covoare, boluri din plastic (vase), bureți
abrazivi, bureți abrazivi de bucătărie sau de
uz casnic, bureți abrazivi pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), bureți artificiali pentru uz casnic,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de mare
naturali, bureți de menaj, bureți de sârmă pentru
cratițe, bureți din sârmă, bureți metalici, bureți
metalici pentru curățat, bureți pentru bucătărie,
bureți pentru curățarea instrumentelor medicale,
bureți pentru raclete de geam, bureți pentru
vase, capete de mop, câlți pentru curățat,
cârpe de bumbac pentru curățat, cârpe de
curățat, cârpe de curățat din microfibre, cârpe
de șters pentru ștergerea ochelarilor, cârpe
de șters praful, cârpă pentru ochelari, bureți
metalici pentru curățat, bureți pentru curățat,
cârpe pentru curățare, cârpe pentru curățare
confecționare din celuloză, cârpe pentru curățare
fără puf, cârpe pentru curățat, cârpe pentru
curățat conectorii pentru fibră optică, cârpe
pentru curățat podeaua, cârpe pentru lustruit,
cârpe pentru ștergerea lentilelor optice, cârpe
pentru spălat dușumele, curățat (cârpe pentru
-), curățat (instrumente pentru -, acționate
manual), decorticatoare pentru căpșuni, deșeuri
de lână pentru curățat, discuri abrazive pentru
utilizare în bucătărie (curățare), dispensere de
șervețele din celuloză, de uz casnic, dispozitive
de lustruit podele (neelectrice), dispozitive non-
electrice de curățat covoare, dispozitive pentru
presat tuburile, de uz casnic, distribuitoare
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, distribuitoare de săpun, fărașe, fărașe
pentru firimituri, găleți cu storcător pentru mop,
găleți de cărbuni, găleți de plastic, găleți de
uz domestic, găleți de uz industrial, găleți
pentru clătire, găleți pentru mop prevăzute cu
storcător pentru mop, găleți pentru mop, găleți
pentru saună, găleți prevăzute cu role, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, ghemuri

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

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

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

metale prețioase, ibrice japoneze din fontă, non-
electrice (tetsubin), închizători pentru capacele
de cratiță, individualuri de masă, nu din hârtie
sau material textil, individualuri de vinil, inele
decorative pentru lumânări din metale prețioase,
inele din metale prețioase pentru șervețele, inele
pentru șervețele, inele pentru șervețele, nu din
metale prețioase, infuzoare de ceai, infuzoare
de ceai din metale prețioase, infuzoare de ceai,
nu din metale prețioase, instrumente (manuale)
pentru desfacerea homarilor, instrumente de
uz casnic, instrumente pentru pasat legume,
învelișuri protectoare pentru dozele de băutură,
învelișuri protectoare pentru paharele de
băutură, linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie), linguri de cafea, linguri de servit,
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, linguri
pentru gătit și servit (ustensile de bucatarie),
linguri pentru gătit și servit, pentru bucătărie,
linguri pentru orez, linguri pentru zahăr, linguri
pentru înghețată, linguri plate pentru orez gătit,
în stil japonez (shamoji), linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), linguri în stil japonez
pentru orez gătit (shamoji), lingură de cupe
pentru pepene galben, lăzi frigorifice, lingurițe
pentru miere, lopeți pentru pizza, matrițe din
plastic utilizate în menaj pentru fabricarea
săpunului, mașini de tocat carne neelectrice,
menorah, mese cu blat-tavă, mixere neelectrice
de bucătărie, mixere neelectrice de uz casnic,
mixere neelectrice pentru cafea, mojare din lut
în stil japonez (suribachi), mânere din material
plastic pentru vase adânci, mănuși de bucătărie,
mănuși pentru cuptor, mănuși pentru grătar,
mojare pentru utilizare în bucătărie, oale cu
presiune (vase de bucătărie), oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale de gătit, oale de gătit
pentru utilizare în cuptoare cu microunde, oale
de gătit sub presiune, oale duble pentru bain-
marie, oale neelectrice pentru făcut conserve
(oale sub presiune), oale pentru gătire lentă
(neelectrice), oale și tigăi pentru gătit (non-
electrice), oale și tigăi portabile pentru camping,
oliviere, oliviere pentru ulei și oțet, oliviere, nu
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
nu din metale prețioase, oțetare din metale
prețioase, oțetare din metale prețioase, pentru
ulei sau oțet, pachete de gheață pentru răcirea
alimentelor și băuturilor, pachete de hidratare
care constau dintr-un rezervor pentru lichide
și un tub de distribuire, pachete de hidratare
care constau într-un rezervor pentru lichide și

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



un tub de alimentare, pachețele de gheață
utilizate pentru păstrarea la rece a alimentelor
și a băuturilor, pahare din plastic sau hârtie,
pahare pentru ouă din metale prețioase, pahare
pentru ouă, nu din metale prețioase, palate
de amestecare neelectrice pentru utilizare în
bucătărie, palete (accesorii pentru masă), paletă
pentru pește, coșulețe de pâine, palete de
amestecare neelectrice, palete de uz casnic,
palete neelectrice de uz casnic, palete pentru
tarte, pensule pentru alimente, pensule pentru
patiserie, pensule pentru uns carnea, perii pentru
ciuperci, perii pentru legume cu dispozitive
de răzuit, perii pentru prăjituri, servicii pentru
picnic (veselă), pâlnii de bucătărie, pâlnii din
plastic, picurătoare pentru vase, pietre pentru
pizza, râșnițe de piper manuale, pipete pentru
sos, pistiluri în stil japonez din lemn (surikogi),
pisăloage pentru utilizare în bucătărie, planșete
de pâine, platou lăcuit, cu nouă compartimente,
pentru servirea mâncării (gujeolpan), platouri
cu capac pentru brânzeturi, platouri cu capac
pentru prăjituri sau torturi, platouri cu capac
pentru servirea legumelor, platouri de servire
din metale prețioase, platouri pentru aperitive,
platouri pentru servirea mâncării, plăci de tocat,
platouri (veselă), polonice (ustensile de menaj
sau de bucătărie), polonice cu fundul plat,
polonice de bucătărie cu fund plat, polonice de
servit, polonice pentru servit, porțelan decorativ,
prese de tortilla, prese de tortilla, neelectrice
(ustensile de bucătărie), prese de usturoi
(ustensile de bucătărie), prese pentru biscuiți,
acționate manual, presă de usturoi, presă pentru
carne, prăjit (tigăi pentru -), prese pentru
carne, prese pentru usturoi acționate manual,
produse de fragezire (ustensile de bucătărie),
produse de olărie, produse din ceramică pentru
bucătărie, produse din sticlă de uz casnic,
produse pentru frăgezirea cărnii pentru uz
casnic, proțapuri (altele decât piesele aparatelor
de gătit), pungi de pânză de tifon folosite
la gătit, pungi izolate termic pentru alimente
sau băuturi, răcitoare de unt, răcitoare pentru
băuturi (recipiente), răcitoare pentru caviar,
răcitoare pentru sticle (recipiente), răcitoare
portabile, neelectrice, raclete pentru tigăi și
oale, rafturi pentru condimente, rafturi pentru
legume, rafturi pentru răcirea produselor coapte,
râşniţe de sare acţionate manual, râșnițe de
cafea, râșnițe de piper, râșnițe manuale de
uz casnic, râșnițe menajere neelectrice, râșnițe
neelectrice, râșnițe neelectrice pentru cafea,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, răcitoare (recipiente neelectrice),
rasnite pentru sare si piper, recipiente (baloane
de sticlă), recipiente ceramică, recipiente cu

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

pentru a sprijini cuțitele la masă, suporturi pentru
așezat vasele fierbinți pe masă, suporturi pentru
bețișoare chinezești, suporturi pentru brioșe,
suporturi pentru băuturi spumoase, suporturi
pentru capace de oale, suporturi pentru ceainice,
suporturi pentru feliile de pâine prăjită, suporturi
pentru halbe de bere, nu din hârtie sau materiale
textile, suporturi pentru hârtia de bucătărie,
suporturi pentru hârtie de bucătărie, suporturi
pentru linguri, suporturi pentru lista de meniuri,
suporturi pentru lumânări, suporturi pentru
lumânări din metale prețioase, suporturi pentru
lumânări groase, suporturi pentru lumânări, nu
din metale prețioase, suporturi pentru oale,
suporturi pentru oliviere din metale prețioase,
suporturi pentru ouă, suporturi pentru pahare
(articole de masă), suporturi pentru pahare din
plastic, suporturi pentru pahare, nu din hârtie sau
material textil, suporturi pentru pliculețe de ceai,
suporturi pentru pungi din plastic, de uz casnic,
suporturi pentru scobitori, suporturi pentru
scobitori din metale prețioase, suporturi pentru
sticle și pahare de vin din metale prețioase,
suporturi pentru tocătoare, suporturi pentru tort,
suporturi pentru tăvi de pizza, suporturi pentru
uscarea vaselor, suporturi pentru ustensile de
bucătărie, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru șervețele de masă, suporturi pentru
șervețele, nu din metale prețioase, suporturi
pentru știuleții de porumb, suporturi ramificate
pentru căni, suporturi termoizolante pentru
pahare, suporturi verticale pentru sticle, table
pentru frământare, mașini de făcut tăiței,
acționate manual, tăvi biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic, tăvi compostabile,
tăvi de copt din aluminiu, tăvi de copt fără
margini, din metal comun, tăvi de decongelare
pentru bucătărie, tăvi de scurgere, tăvi de servire
din metale prețioase, tăvi de servire fabricate
din trestie-indiană, tăvi de servit, tăvi (platouri
de servit), tăvi de tacâmuri, tăvi de uz casnic,
tăvi de uz casnic, din hârtie, tăvi degradabile de
uz casnic, tăvi pentru desert, tăvi pentru brioșe,
tăvi pentru prăjituri, tăvi pentru scurs, tăvi pentru
servit masă, tăvi pentru servit, nu din metale
prețioase, tăvi sau suporturi individuale de luat
masa, în stil japonez (zen), tăvi sau suporturi
individuale în stil japonez pentru cină (zen), tăvi
și forme de copt, tăvi și forme de copt (nu jucării),
teluri, teluri de bucătărie (neelectrice), termos
neelectric, termos pentru alimente, termosuri,
termosuri pentru băuturi, tigăi, tigăi cu mâner,
tigăi de clătite suedeze, tigăi de prăjit, tigăi de
prăjit ouă, tigăi din sticlă, tăvi turnante (pentru
bucătărie), tăvițe (recipiente pentru obiecte mici)
pentru uz casnic, țepușe de frigărui nemetalice,
tigăi neelectrice, tigăi non-electrice de gătit,
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tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
pentru ouă, tigăi pentru prăjit, tigăi întinse pentru
gătit, tocătoare, tocătoare din lemn (ustensile),
tocătoare din lemn pentru bucătărie, tocătoare
pentru brânză, tuburi de curățat usturoi, ulcioare
emailate, ulcioare pentru lapte, ulcioare pentru
sirop, ulcioare pentru smântână, untiere, urne,
urne fiind vaze, ustensile casnice și de bucătărie,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, ustensile de bucătărie pentru pregătirea
grătarului, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, ustensile de
gătit, neelectrice, ustensile de menaj, ustensile
de mână pentru scos sâmburi de curmale,
ustensile de zdrobit alimentele, ustensile pentru
copt, utensile de bucătărie, nu din metale
prețioase, vase, vase adânci, vase de așezat
în mijlocul meselor, vase de bijuterii, vase de
bucătărie, vase de ceramică, vase de copt din
porțelan, vase de fiert orez pentru cuptor cu
microunde, vase de făcut floricele de porumb
la cuptor cu microunde, vase de gătit de unică
folosință din hârtie, vase de gătit din hârtie,
vase de lut, vase de metal pentru preparat
înghețată si băuturi reci, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, vase din cositor pentru
brutărie, vase din sticlă, vase din sticlă pentru
fructe, vase domestice termoizolante de sticlă,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
ignifuge, vase neelectrice de făcut sorbet și
înghețată, vase neelectrice de făcut înghețată,
vase neelectrice pentru prepararea alimentelor
în baie de aburi, vase non-electrice de gătit
orez, vase non-electrice pentru servirea cafelei,
din metale prețioase, vase pentru amestecare,
vase pentru condimente, vase pentru copt, vase
întinse, vase pentru copt din aluminiu, vase
pentru copt din ceramică, vase pentru copt din
sticlă, vase pentru copt la cuptor și servit la
masă, vase pentru cuptoare cu microunde, vase
pentru cuptor, vase pentru gratinare, vase pentru
gătit din aluminiu, vase pentru muștar, vase
pentru prăjit, vase pentru păstrarea usturoiului,
vase pentru scurs salata, vase pentru servit,
vase pentru sos, vase pentru sufleu, vase
pentru tajine, neelectrice, vase pentru unt,
vase ramekin, vase sacrale, vaze din ceramică
pentru podea, veselă, veselă (ustensile de uz
casnic), veselă din ceramică, veselă din sticlă,
veselă pentru picnic, veselă pentru servit, veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, veselă,
altele decât furculițe, cuțite și linguri, veselă,
nu din metale prețioase, zaharnițe, zaharnițe
(altele decât cele din metale prețioase), frapiere,
frapiere pentru sticle, frapiere pentru răcirea
vinului.

28. Aparate pentru cățărat (echipamente pentru
terenuri de joacă), arene portabile pentru ga-
ga, atracții în parcuri tematice de tip rides,
balansoare (echipamente pentru spații de joacă),
balansoare (echipamente pentru teren de joacă),
castele gonflabile pentru copii, cadre de cățărat
(articole pentru joacă), călușei, căsuțe de
jucărie, căsuțe de jucărie pentru copii, căsuțe
în miniatură, echipament de locuri de joacă
pentru copii, echipamente din lemn pentru
terenuri de joacă, echipamente din metal pentru
terenuri de joacă, echipamente din plastic
pentru terenuri de joacă, echipamente pentru
terenuri de joacă, gropi cu nisip (echipamente
pentru terenuri de joacă), leagăne, roți de
loterie, leagăne pentru bebeluși, scaune de
leagăn pentru bebeluși, scrâncioburi (articole de
joacă), structuri de cățărat pentru terenuri de
joacă, tobogane (articole de joacă), tobogane
(echipamente pentru spații de joacă), tobogane
acvatice, tobogane pentru cățărat (aparate
de joacă pentru copii), tururi în parcuri de
distracție, accesorii de protecție pentru coate
pentru practicarea patinajului, accesorii pentru
antrenamentul de golf, ace pentru pompe de
umflat mingi de joc, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, amortizoare pentru
mese de biliard american, antene pentru plase
de volei, aparat de lipit pene pe săgeți
de tir cu arcul, aparate care încorporează
greutăți destinate exercițiilor fizice, aparate cu
pedale pentru aerobic, aparate de antrenament
eliptice, aparate de gimnastică, aparate de
gimnastică portabile de uz casnic, aparate de
interior pentru fitness, aparate de vâslit, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
culturism, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate pentru exerciții abdominale,
aparate pentru exerciții fizice, aparate pentru
genuflexiuni, aparate pentru lansat mingi de
tenis de masă, aparate pentru lansat mingile
de tenis, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate
pentru tiroliene folosite în scopuri recreative,
aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate utilizate la antrenamentul pentru
jocul de rugby (echipament sportiv), apărătoare
de tibie pentru uz sportiv, apărătoare pentru
picioare (apărătoare pentru crichet), apărătoare
pentru picioare pentru uz atletic, apărători cu
ținte pentru karate, apărători de cot (articole
de sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărători de protecție pentru piept (pentru
baseball), apărători de protecție pentru piept
(pentru hochei), apărători de tibie (articole de
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sport), apărători de tibie de uz sportiv, apărători
de tibie pentru atletism, apărători de tibie pentru
fotbal, apărători de tibie pentru karate, apărători
elastice pentru umeri, pentru uz sportiv, apărători
pentru lovituri de karate, apărători pentru portarii
de hochei pe gheață, arbalete (aparate pentru
sport), arcuri (pentru tir cu arcul), arcuri (pentru
tirul cu arc), arcuri de tir, arcuri pentru tir,
arcuri pentru tragere cu arcul în stil japonez
(yumi), aripioare pentru plăci de surf, aripioare
pentru plăci de windsurfing, aripioare pentru
surf, arme de scrimă, arme pentru paintball
(articole sportive), articole căptușite de protecție
pentru crichet, articole de camuflare pentru
vânătoare de rațe (articole de sport), articole
de gimnastică, articole de gimnastică și de
sport, articole de sport, accesorii de pescuit,
adăposturi de vânătoare (articole de sport),
alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, arbalete acționate cu arc (echipament
de scufundări), arcuri de vânătoare, articole de
camuflare pentru vânătoare (articole de sport),
articole de scoatere a peștelui din cârlige de
undiță (accesorii de pescuit), articole de pescuit,
respectiv: undițe de pescuit, momeală artificială
pentru pescuit, indicatoare de tragere/mușcătură
(unelte de pescuit), senzori de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), mincioguri pentru
pescarii cu undiță, lansete de pescuit, plute de
pescuit, coșuri de prins pește, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, instrumente de pescuit, linii (fire)
de pescuit, cârlige pentru pește, momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit, gută pentru
pescuit, aruncătoare de momeală, bumeranguri,
bărci gonflabile pentru pescuit, capcane în
apă pentru vânarea păsărilor de apă, cârlige
de pescuit, cârlige de undiță, cutii cu nade
pentru pescuit (articole de pescuit), cutii de
ustensile pentru pescuit, cutii de insecte pentru
pescuit (articole de pescuit), dispozitive pentru
atragerea căprioarelor, echipament de pescuit,
fire tippet pentru pescuit, fluiere de ademenit
vânatul, fluiere pentru ademenit vânatul, fluiere
pentru păsări (momeli), genți adaptate pentru
pescuit, genți de pescuit, genți pentru mulinete,
greutăți de plumb pentru pescuit, greutăți din
wolfram pentru pescuit, gute de pescuit, hamuri
pentru pescuit, harpoane folosite la pescuit,
harpoane pentru lansatoare de harpoane
(articole sportive), indicatoare de mușcătura
peștelui pentru pescuit la copcă, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), indicatoare
de presiune electronice folosite la pescuitul cu
undiță, juvelnice (unelte de pescuit), lansatoare
de harpoane (articole de sport), lansatoare
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de harpoane (echipament pentru scufundări),
lansete de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, mincioguri de pescuit, mânere pentru
undițe, învelișuri pentru camuflare (articole de
sport), momeală (artificială), momeală artificială
de aruncat în apă pentru pescuit, momeală
artificială de pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
pentru pescuit, momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, momeli pentru vânătoare
sau pescuit, momeli pentru ademenit vânatul,
monturi paternoster pentru pescuit, mulinete,
mulinete pentru pescuit, muște artificiale folosite
pentru pescuit, nade pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, paravane de camuflaj
pentru vânătoare, plase de fluturi, plase de
pescuit în acvariu, plute de pescuit, plute de
pescuit luminoase, plute pentru pescuit, plute
rotunde pentru pescuit, senzori de mușcătură,
senzori de mușcătură (pescuit), strune pentru
pescuit, suporturi de undiță pentru pescuitul de
pe mal, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, săculeți din plasă pentru momeală
vie, suporturi pentru undițe, suporturi pentru
undițe de pescuit, tocuri pentru undițe de pescuit,
vergi de pescuit pentru personalizare, vergi
de undițe pentru pescuit, vârfuri de săgeți de
vânătoare, vârtejuri (unelte de pescuit), ținte
false pentru vânătoare, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, articole pentru jocul
de darts, articole pentru practicarea golfului,
articole și echipament de sport, axe de plăci
de skateboard, bandă pentru mânerul rachetei,
bandaje de mâini pentru uz sportiv, bandă pentru
mânerul rachetelor, bare asimetrice, bare cu arc
pentru exerciții fizice, bănci de exerciții, bănci
de uz sportiv, bănci pentru abdomene, bănci
pentru gimnastică, bănci pentru ridicarea de
greutăți, bare de halteră, bare de protecție pentru
mese de biliard american, bare de tracțiuni
pentru cadre de ușă, bare orizontale (pentru
gimnastică), bare paralele (pentru gimnastică),
bare pentru exerciții, bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru haltere pentru
ridicare de greutăți, bare portabile pentru dans,
bastoane pentru gimnastică, bârne (aparate de
gimnastică), bârne (pentru gimnastică), bâte
(articole sportive), bâte de baseball, bâte de
softball, baze de baseball, baze de softball, baze
pentru aruncători de baseball, benzi ale meselor
de biliard, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, benzi de amortizare pentru
mese de biliard, benzi de mijloc pentru fileuri
de tenis, benzi de prindere pentru bâte de
baseball, benzi de prindere pentru crose de
golf, benzi de prindere pentru crose de hockey,
benzi de rezistență pentru întinderea degetelor,



benzi elastice pentru yoga, benzi pentru exerciții,
benzi pentru înfășurarea mânerelor rachetelor
de tenis, bâte pentru jocuri cu mingea, benzi
pentru masă de biliard (echipament pentru
jocuri), benzi pentru mânerele paletelor de tenis
de masă, benzi pentru mânerele rachetelor de
badminton, benzi pentru mânerele rachetelor
de squash, benzi pentru mânerele rachetelor
de tenis, benzi rulante pentru exerciții fizice,
bețe de schi, bețe de ski pentru schiuri cu
rotile, bețe pentru nordic walking, biciclete statice
de antrenament, bile de biliard, bile de biliard
numerotate, bile de crichet, bile de pétanque,
bile de metal pentru aruncarea greutății, bile de
vopsea, bile de vopsea (proiectile), cretă pentru
tacuri de biliard, tacuri de biliard, vârfuri pentru
tacuri de biliard, blocstarturi, blocstarturi (pentru
piste sportive), blocstarturi pentru evenimente
sportive, blocuri yoga, boburi, boburi (aparate
sportive), bowling (jocuri), bride pentru corzi
pentru schi acvatic, bride pentru schi acvatic,
bucăți de material care se pot prinde pe o
suprafață corespunzătoare pentru a fi utilizate
ca ținte pentru jocul de darts, buzunare pentru
săgeți de aruncat la țintă, cablu de tensiune
pentru tir cu arcul, cadre pentru genuflexiuni, cai
cu mânere (pentru gimnastică), cal cu mânere,
camere de aer pentru mingi destinate jocurilor
sportive, canturi de schiuri, capete pentru crose
de golf, catarge pentru plăci de windsurfing,
călcâi de etambou pentru plăci cu vele, căptușeli
de protecție (piese vestimentare de sport),
căptușeli de protecție pentru sporturi, căptușeli
de protecție pentru stâlpi de tenis, cărucioare
pentru saci de golf, căști de protecție pentru
baseball, centuri de cățărare, centuri pentru
fotbal american, centuri pentru halterofili (articole
de sport), cercuri de gimnastică cu senzori de
măsurare încorporați, cercuri de yoga, cercuri
pentru gimnastică ritmică, cercuri pentru sport,
chingi pentru bodyboard-uri, ciocane pentru
sporturi, cleme de suport pentru tacuri de biliard,
clipsuri pentru haltere, coarde de sărit, coarde
pentru arcuri, coarde pentru gimnastică ritmică,
coarde pentru rachete de squash, cochilii de
protecție pentru sport, conuri de marcaj pentru
sport, corzi de rachete, corzi de rachete pentru
racquetball, corzi de sărit, corzi de sărit cu
numărătoare digitale, corzi de tracțiune pentru
schi acvatic, corzi pentru arcul de tir, corzi pentru
rachete de badminton, corzi pentru rachete de
tenis, corzi pentru schi acvatic, corzi sintetice
pentru rachete sportive, costume de sport pentru
electrostimulare musculară, cotiere folosite
pentru crichet, coșuri de baschet, cotiere pentru
cicliști, cotiere pentru fotbal american, covoare
de golf, covoare de golf pentru exersarea de

interior de putting, covorașe de antrenament de
putting pentru golf (instrumente de golf), cretă
de gimnastică pentru îmbunătățirea prinderii
mânerelor în activități sportive, cretă pentru
tacuri de biliard, cretă pentru tacuri de biliard
american, crose de crichet, crose de floorball,
crose de golf, crose de golf cu cap metalic, crose
de golf tip putter, crose de hochei, crosă de
hochei irlandez pentru femei, crose de hochei
pe gheață, crose de hochei pe iarbă, crose de
polo, crose pentru bandy, crose pentru lacrosse,
crose putter (aparate sportive), aparate pentru
cultură fizică, cupe de putting, curele abdominale
adezive, electrice, pentru stimulare musculară,
curele de prindere pentru plăci de bodyboarding,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, curele
pentru fixarea piciorului pe plăcile cu vele, curele
pentru picior pentru plăci cu vele, curele pentru
plăci cu vele, curele pentru plăci de surf, cutii
adaptate pentru articole sportive, cutii pentru
arcuri de tir, cutii pentru bâte de baseball, cutii
pentru mingi de tenis, cutii pentru rachete (pentru
tenis sau badminton), cutii pentru tacuri, cutii
pentru transportul schiurilor acvatice, cutii sub
formă de tolbe pentru instrumente sportive, cuști
pentru arte marțiale mixte, deltaplane, diamant
(home plate) de softball, discuri conice pentru
fotbal, discuri de golf pentru exersarea de interior
de putting, discuri de greutăți pentru haltere,
discuri pentru sport, dispositive de prindere
folosite la ridicarea greutăților, dispozitive care
împiedică desfacerea șireturilor cu care se
fixează apărătorile pentru umeri, pentru uz
sportiv, dispozitive de antrenament pentru tenis
de masă cu tije suple elastice, dispozitive
de fixare pentru schi acvatic, dispozitive de
fixare pentru schiuri alpine, dispozitive de fixare
pentru snowboard-uri, dispozitive de marcat
punctele la biliard, dispozitive de recuperare
a mingilor de golf, dispozitive de ricoșare
pentru pucuri la antrenamente de hochei,
dispozitive de susținere a mingii pentru șut,
dispozitive de transport pentru seturi de crochet,
dispozitive flexoare de mână pentru exerciții
fizice, dispozitive manuale de exerciții pentru
picioare, dispozitive non-extensibile de ochire
pentru tir cu arcul, dispozitive pentru alinierea
loviturii la golf, aripioare pentru înot, articole
de înot pentru menținerea corpului la suprafața
apei, pentru uz recreativ, articole de înot
sau scăldat pentru menținerea corpului la
suprafața apei, blocstarturi (echipamente de
înot), camere de aer gonflabile pentru activități
recreative acvatice, centuri de înot, colaci de
înot, colaci de înot pentru agrement, colaci
pentru scăldat și înot, culoare pentru curse
(echipamente de înot), echipamente de plutire
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pentru înot, labe pentru înot, labe pentru
înotători, mănuși de înot palmate, planșe
flotante folosite în scop recreațional, planșe
flotante în scopuri recreative, plute pentru
înot, plute și alte articole de înot recreativ,
saltele plutitoare recreative, veste pentru înot,
echipament pentru înot, dispozitive pentru
amplasarea popicelor de bowling, dispozitive
pentru antrenament de golf, dispozitive pentru
recuperarea mingilor de tenis împrăștiate pe
teren, dispozitive prindere mingi, dulapuri pentru
jocul de darts, echipament de antrenament
în arte marțiale, echipament de badminton,
echipament de biliard, echipament de exerciții
acționat manual, echipament pentru biliard,
echipament pentru fotbal, echipament pentru
scrimă, echipament pentru volei, echipamente
de sport pentru animale de companie,
echipamente pentru sport, echipamente pentru
sport și exerciții fizice, echipamente pentru tir cu
arcul (stil japonez și occidental), echipamente
protectoare pentru taekwondo, elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive), etichete din
piele pentru genți pentru crose de golf, etichete
pentru gențile de golf, etuiuri pentru bâte de
softball, etuiuri pentru rachete, etuiuri pentru
tacuri de biliard, extensii pentru tacuri de
biliard, extensoare, extensoare pentru piept,
fileuri pentru badminton, fileuri pentru jocuri
cu mingea, fileuri pentru racquetball, fileuri
și stâlpi pentru tenis, fire naturale pentru
racordajul rachetelor de squash, fire naturale
pentru racordajul rachetelor de tenis, florete de
scrimă, fluturași (badminton), fluturași (pentru
sporturi cu racheta), fluturași chinezești pentru
jianzi, fluturași de fleșete pentru jocul de
darts, fluturași pentru rachetele hagoita, gantere
(pentru ridicare de greutăți), garduri folosite
la antrenamentele de atletism, garduri (pentru
piste sportive), garduri folosite la atletism,
genți adaptate articolelor de sport, genţi
adaptate pentru snowboard, genți adaptate
pentru păstrarea echipamentului pentru scrimă,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, genți adaptate pentru transportul
plăcilor de surf, genți adaptate special pentru
echipamente sport, genți create special pentru
transportul schiurilor, genți de bowling, genți
de bowling (adaptate), genți de golf, genți de
tenis adaptate pentru rachete, genți pentru
crose de golf, genți pentru crose de golf, cu
sau fără roți, genți pentru crose de hochei pe
gheață, genți pentru crose de lacrosse, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genunchiere
de uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de
uz sportiv pentru patinaj, genunchiere de uz

sportiv pentru skateboard, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genți pentru mingi
de fotbal, genți pentru mingi de lacrosse,
genți pentru schiuri, genți pentru skateboard-
uri, crose de golf, gonflabile pentru piscină,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți
de oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, greutăți de încheietură pentru
exerciții, greutăți de încheietură și de gleznă
pentru exerciții, greutăți pentru picioare (articole
de sport), greutăți pentru picioare pentru exerciții,
greutăți pentru picioare pentru uz sportiv, haltere,
haltere (pentru ridicarea greutăților), haltere
pentru ridicare de greutăți, hamuri pentru plăci
de windsurfing, harnașamente pentru utilizare
în sport, hidrofolii pentru plăci ca echipamente
de sport, huse adaptate pentru articole de
sport, huse adaptate pentru bețe de schi, huse
adaptate pentru bile de bowling, huse adaptate
pentru capetele croselor de golf, huse adaptate
pentru crose de golf, huse adaptate pentru crose
de golf de tip putter, huse adaptate pentru
genți de golf, huse adaptate pentru rachete de
badminton, huse adaptate pentru rachete de
racquetball, huse adaptate pentru rachete de
squash, huse adaptate pentru rachete de tenis,
huse adaptate pentru schiuri, huse de protecție
pentru rachete, huse pentru capetele croselor de
golf, huse pentru capetele rachetelor de squash,
huse pentru crose de golf pentru băieții de mingi,
huse pentru legături de schi, huse pentru palete
de tenis de masă, huse pentru palete de tenis
de masă (croite pe formă), huse pentru plăci cu
vele, huse pentru plăci de surf, huse pentru plăci
de surf (adaptate), huse pentru rachete, huse
pentru rachete de squash, huse pentru rachete
de tenis, huse special concepute pentru plăcile
de surf, inele acționate manual pentru exerciții de
rezistență pentru partea inferioară și superioară
a corpului, inele de exercițiu pentru întărirea
mâinii, inele pentru coșuri de baschet, inele
pentru gimnastică, inele pentru sport, instalații
și aparate pentru jocul de popice, jocuri cu bile,
jocuri de palete cu minge, jocuri electronice
de darts, jocuri sportive, labe de scufundare,
lame pentru patine de gheață, lansatoare de
talere (tir), lansatoare de ținte (articole de sport),
leagăne pentru yoga, legături de schi, legături
de schiuri și piesele acestora, lăzi de gimnastică
pentru sărituri, manechine pentru blocaje, pentru
antrenamente de fotbal american, mânere de
crose de golf, mânere de rachete, mânere
pentru articole sportive, manșete de protecție
pentru încheietura mâinii pentru cicliști, manșete
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de protecție pentru încheietura mâinii pentru
patinaj, manșete de protecție pentru încheietura
mâinii pentru skateboard, mânere pentru corzi
pentru schi acvatic, mânere pentru crose de
golf, mânere pentru flotări, mânere pentru schi
nautic, mânere rotative pentru flotări, mănuși
(accesorii de joc), mănuși confecționate special
pentru sport, mănuși de baseball, mănuși de
biliard, mănuși de fotbal, mănuși de box, mănuși
de golf, mănuşi pentru hochei pe teren, mănuși
de handbal, mănuși de hochei, mănuși de
protecție (mănuși pentru tir cu arcul), mănuși
de protecție kote, mănuși de protecție pentru
jocuri cu crosă sau bâtă, mănuși de protecție
pentru jocuri cu crosă sau bâtă (accesorii
de joc), mănuși de schi nautic, mănuși de
scrimă, mănuși de softball, mănuși pentru
baseball (pentru jucătorii prinzători), mănuși
pentru fotbal american, mănuși pentru jocul cu
popice, mănuși pentru karate, mănuși pentru
înot, marcatoare pentru mingi de golf, mașini
de aruncat mingi, mașini pentru jocul cu popice,
mănuși pentru lacrosse, mănuși pentru lupte,
mănuși pentru primul jucător de baseball, mănuși
pentru racquetball, mănuși pentru ridicarea de
greutăți, mănuși pentru taekwondo, mănuși
pentru windsurfing, măști de față pentru sport,
măști de kendo, măști de protecție pentru față
folosite în scrimă, măști pentru jucători prinzători
(catcher), măști de scrimă, materiale pentru tir
cu arcul, materiale sub formă de corzi pentru
rachete sportive, mese de biliard, mese de
biliard cu fisă, mese de inversie, mese de ping-
pong, mese pentru tenis de masă, mingi (articole
sportive), mingi antistres din materiale maleabile,
mingi antistres pentru antrenarea mâinilor, mingi
de antrenament, mingi de baschet, mingi de
baseball, mingi de baseball din cauciuc, mături
de curling, mingi de baseball (rigide), mingi
de bowling, mingi de cauciuc pentru exersarea
mâinilor, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, mingi de fotbal, mingi de fotbal
american, mingi de futsal, mingi de gimnastică
pentru yoga, mingi de golf, mingi de handbal,
mingi de jucat rațele și vânătorii, mingi de
jucat sepak takraw, mingi de netball, mingi de
padel, mingi de paintball cu vopsea utilizate ca
proiectile în jocurile de război, mingi de plajă,
mingi de polo, mingi de polo de apă, mingi de
racquetball, mingi de rugbi, mingi de softball,
mingi de sport, mingi de squash, mingi de
tenis, mingi de tenis (rigide), mingi de tenis de
masă, mingi de tenis moi, mingi de tonifiere
pentru pilates, mingi de volei, mingi gonflabile
pentru sport, mingi medicinale, mingi pentru
bandy, mingi pentru biliard, mingi pentru floorball,
mingi pentru gimnastică, mingi pentru hochei pe

iarbă, mingi pentru jocul de bocce, mingi pentru
lacrosse, mingi pentru practicarea sporturilor,
mingi pentru sport, mingi pentru sporturi cu
rachetă, minitrambuline, monoschiuri, muniție
pentru jocuri de paintball, muniție pentru pistoale
cu bile de vopsea, obstacole pentru concursuri
de echitație, opritori de schi, palete (hagoita),
palete cu minge, palete de mână pentru înot,
palete de tenis de masă, palete folosite la
jocurile de palete cu minge, panglici special
adaptate pentru gimnastică ritmică, panouri de
baschet, panouri de baschet din sticlă, panouri
pentru jocuri cu săgeți, parapante, parapantă,
parașute de rezistență pentru antrenament fizic,
parașute pentru parapantism, patine, patine cu
role în linie, patine cu rotile, patine de gheață,
patine de hochei pe gheață, pereți artificiali de
escaladă, perne de antrenament pentru arte
marțiale, piei de focă (învelitori pentru schi),
pieptare pentru kendo, pietre de curling, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile pentru agrement, pistoale cu
bile de vopsea, pivoturi pentru saci de box, curele
pentru planșe de surfing, planșe de windsurfing,
plăci de bodyboarding, plăci de bodysurfing,
plăci de snowboard, plăci de surf, plăci de
surf cu vâsle, plăci de surf pentru skimboard,
plăci de surfing, plăci de surfing cu vâslă,
plăci de wakeboard, plăci de windsurfing, plăci
kneeboard, plăci mountainboard, plăci pentru
practicarea sporturilor nautice, planșe pentru kite
surfing, planșe înclinate pentru întinderi, în scop
de fitness, plase (articole de sport), plase de
baschet, plase de tenis de masă, plase folosite
cu scopuri sportive, plase pentru aruncat mingi
de baseball, plase pentru buzunarele meselor
de biliard, plase pentru crose de lacrosse,
plase pentru exersarea golfului, plase pentru
exersarea loviturii de baseball, plase pentru
hochei pe gheață, plase pentru jocuri sportive cu
minge, plase pentru porți de fotbal, plase pentru
porți de hochei pe gheață, plase pentru porțile
de fotbal, plase pentru tenis pe platformă (paddle
tennis), plase pentru volei, platforme pentru
exerciții, plute gonflabile pentru înot, pompe
adaptate special pentru a fi utilizate cu mingi de
joc, pompe adaptate special pentru utilizarea cu
mingi de jocuri, pompe pentru mingi, pompoane
pentru majorete, popice, popicării, porți de
floorball, porți de hochei, porți pentru bandy,
porți pentru fotbal, prelungitoare pentru tacuri de
biliard (echipament pentru jocuri), prelungitoare
pentru tacurile de biliard, prese pentru rachete
de tenis, protecție de deget pentru baschet,
protecții de antebraț (articole de sport), protecții
de braț pentru baseball, protecții de brațe
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(articole de sport), protecții de brațe pentru tir
cu arcul, protecții de coate pentru skateboard
(articole sportive), protecții de corp pentru
fotbal american, protecții de corp pentru sport,
protecții de gât pentru hochei pe gheață, prăjini
pentru sărituri, prăjini pentru sărituri (echipament
sportiv), prăștii, protecții de lame pentru ghete de
patinaj pe gheață, protecții de mâini pentru sport,
protecții de picioare pentru fotbal american,
protecții de piept pentru fotbal american, protecții
de piept pentru sport, protecții de umeri pentru
fotbal american, protecții de umeri pentru
sport, protecții de încheieturi pentru atletism,
protecții de încheieturi pentru halterofili, protecții
inghinale pentru sportivi (articole sportive),
protecții pentru brațe adaptate pentru activități
sportive, protecții pentru brațe pentru cicliști,
protecții pentru brațe pentru patinaj, protecții
pentru brațe pentru skateboard, protecții pentru
coate pentru utilizare la mersul pe bicicletă
(articole sportive), protectoare abdomen pentru
taekwondo, protectoare abdomen pentru
atletism, protecții pentru coate pentru practicarea
skateboard-ului, protecții pentru cot folosite
la skateboard, protecții pentru gât folosite în
sport, protecții pentru mână adaptate pentru
uz sportiv, protecții pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi, protecții pentru
piept adaptate pentru practicarea de taekwondo,
protecții pentru pista de bowling, protecții
pentru portar de hochei pe iarbă, protecții
pentru portari, protecții pentru pumni (articole
sportive), protecții pentru tălpi de schiuri, protecții
pentru încheieturile mâinilor pentru halterofili,
protecții utilizate în activități sportive, protectoare
palme pentru atletism, protectoare talie pentru
atletism, pucuri, pucuri de hochei, punctbaluri
(punching-balls) suspendate cu legături elastice,
punctbaluri montate pe pardoseală (punch ball),
pungi cu apă sub formă de greutăți pentru
fitness, rachete, corzi de rachete, rachete de
badminton, rachete de racquetball, rachete de
squash, rachete de tenis, rachete de tenis pe
platformă (padel), rachete de zăpadă, racordaje
de rachete, racordaj de rachete, racordaje pentru
rachete (de tenis sau de badminton) fabricate din
intestin, rame de schi, recipiente adaptate pentru
depozitarea fleșetelor, recipiente adaptate
pentru depozitarea fluturașilor de fleșete (jocul
de darts), rezemătoare pentru tacuri de biliard,
rezemătoare pentru tacuri de biliard american,
ringuri de box, role pentru biciclete fixe de
antrenament, role pentru plăci de skateboard,
rotile pentru plăci de skateboard, roți de exerciții
pentru pisici, roți pentru exerciții abdominale
pentru fitness, rășină folosită de către sportivi,
saci de box, saci de box gonflabili, saci

de crichet, saci de crichet (adaptați), schiuri,
săbii (arme de scrimă), săbii de lemn pentru
kendo, săbii kendo din bambus, săculețe pentru
suporturile de mingi de golf, săgeți pentru
jocul de darts, sănii, sănii (articole de sport),
sănii de blocare pentru fotbal american, sănii
de zăpadă de uz recreativ, sănii skeleton
(articole sport), schiuri alpine, schiuri cu rotile,
schiuri nautice, scripeți pentru exerciții, scripeți-
blocători (echipamente pentru alpinism), seturi
de badminton, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, seturi de crochet,
seturi de popice pentru profesioniști, seturi de
tras cu arcul, seturi pentru tee-ball, sisteme de
întoarcere pentru bile de bowling, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), șireturi
pentru fixarea apărătorilor pentru umeri, pentru
uz sportiv, sliotar, soluție antialunecare pentru
baseball și softball, spade de scrimă, spray-
uri antiderapante cu rășină folosite de atleți,
steaguri de golf (articole de sport), stâlpi de fileu
de volei, stâlpi pentru badminton, stâlpi pentru
porți de fotbal, stâlpi pentru tenis (echipament
sportiv), stâlpi pentru volei, stâlpi verticali pentru
tenis, sulițe (articole de sport), sulițe (pentru
sporturi de teren), suporturi de plasă pentru tenis
de masă, ștafete, suporturi de protecție pentru
umeri și coate (articole sportive), suporturi de
spate pentru halterofili (centuri), suporturi pentru
aparate de alergat, suporturi de tee-uri (pentru
tee-ball), suporturi pentru cretă pentru tacurile de
biliard, suporturi pentru degete pentru tir cu arcul,
suporturi pentru fleșete, suporturi pentru flotări,
suporturi pentru genți de golf, suporturi pentru
mingea de baseball, pentru antrenamente,
suporturi pentru mingi, suporturi pentru mingi de
golf, suporturi pentru tacuri de biliard, suporturi
pentru tacuri de snooker, suporturi pentru truse
de golf (pentru crose și mingi), suporturi speciale
pentru păstrarea croselor de golf, taburete pentru
antrenament în gimnastică, tacuri de biliard,
cretă pentru tacuri de biliard, vârfuri pentru tacuri
de biliard, tacuri pentru biliard american, tacuri
pentru snooker, talere (tir), fileuri pentru tenis,
terenuri cu nisip (articole de sport), apărători
de tibie (articole de sport), tije de fleșete
pentru jocul de darts, tije pentru fleșete, ținte,
ținte aeriene miniaturale, teleghidate, pentru
sporturi, tolbe cu săgeți pentru arcuri, trambuline,
trambuline (articole de sport), trambuline pentru
antrenament, trambuline (pentru gimnastică),
trambuline pentru sport, trepte pentru aerobic,
triunghiuri pentru bile de biliard, triunghiuri pentru
mingi de biliard, ținte de arme de foc, ținte
electronice, ținte electronice pentru jocuri și
sporturi, ținte pentru jocul darts, ținte pentru
tir cu arcul, ținte pentru uz sportiv, unelte
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de refacere a gazonului (accesorii de golf),
veste de protecție pentru arte marțiale, vizoare
deschise pentru tir cu arcul, vârfuri de fleșete
pentru jocul de darts, vârfuri de săgeți pentru
tir cu arcul, vârfuri de tac, vârfuri de tac
pentru biliard american, vârfuri pentru tacuri de
biliard, vâsle pentru skateboard, wakeboard-uri,
wakeskate, zmeie, zmeie de tracțiune, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru
copt de jucărie, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeromodele, aeronave
de jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie
cu motor, animale de jucărie umplute, aparate
de exerciții de jucărie, jucării pentru animale
domestice, aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), aparate de joacă folosite
în creșele de copii, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, aparate de jucărie
pentru controlul traficului, aparate de uz menajer
de jucărie, aparate de zbor de jucărie, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armonice de jucărie, armură de jucărie,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, articole
de joacă educative, articole de pus pe cap
pentru păpuși, articole fantezie pentru petreceri,
articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), avioane cu catapultă (jucării), avioane
de jucărie, avioane de jucărie cu radiocomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, avioane din
hârtie, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub formă de jucării, baghete magice
de jucărie, baloane de săpun (jucării), baloane
pentru jocuri, bani de jucărie, bastoane gonflabile
pentru suporteri, bastoane luminoase cu leduri
(jucării), bastoane pentru majorete, bazine cu
apă puțin adâncă, bazine de înot (articole
de joacă sau de sport), bețe pogo, bețe de
shuffleboard, bețe fosforescente de jucărie,
biberoane pentru păpuși, biciclete de jucărie,
bijuterii de jucărie, bărci de jucărie, bărci de
jucărie în miniatură, bijuterii pentru păpuși, bile
de joc, bile pentru locuri de joacă, binocluri de
jucărie, blocuri de asamblare (jucării), blocuri
de construcție (jucării), blocuri de construcție de
jucărie din lemn, broșe de jucărie, brățări tip
băț luminiscent pentru petreceri, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, calculatoare de
jucărie (care nu funcționează ca un computer),
caleidoscoape, căluți-balansoar, camere de
păpuși, camioane de jucărie, capse detonante
(jucării), capse pentru pistoale (jucării), capse
pentru pistoale de jucărie (percutante), capsule
de joc, case de jucărie modulare, căluți care se
balansează pe cadre metalice, case de marcat
pentru supermarket, de jucărie, căluți-balansoar

(jucării), cărucioare de jucărie, cărucioare pentru
păpuși, cărți de joc destinate utilizării la numerele
de iluzionism, cărți de tarot (cărți de joc), case
de păpuși, casetofoane de jucărie, castele de
jucărie, catalige folosite în scopuri recreative,
ceasornice și ceasuri de jucărie, ceasuri de
jucărie, chitare de jucărie, căsuțe pentru păpuși,
căști pentru păpuși, corturi de joacă, corturi de
joacă pentru interior, corturi de jucărie, cosmetice
de jucărie (imitații care nu se folosesc pentru
machiaj), costume de carnaval pentru copii,
covoare de joacă puzzle (jucării), covorașe
de adulmecat ca jucării pentru câini, covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
covorașe de joacă destinate utilizării cu mașini
de jucărie (jucării), cozi de zmeu, crose de jucat
hochei pentru jocuri de masă, crosă de hochei
irlandez pentru bărbați, cuburi de construcții
care pot fi îmbinate (jucării), cuburi de construit
magnetice fiind jucării, cutii cu nisip (articole
de joacă), cutii de scrisori de jucărie, cutii
muzicale de jucărie, cutii pentru accesorii de
joacă, cutii pentru figurinele eroilor de acțiune,
cutii pentru vehicule de jucărie, cuști pentru
insecte de jucărie, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, dinți de
vampir de jucărie, discuri de aruncat (jocuri
cu inele), discuri de jucat shuffleboard, discuri
pentru zăpadă (discuri premergătoare săniilor),
discuri rotative cu sfoară care se rebobinează
și readuce discul la persoana care l-a aruncat,
discuri zburătoare (jucării), dispozitive de alarmă
antiefracție, de jucărie, dispozitive de făcut
zgomot (jucării), dispozitive de transport pentru
ursuleți, dispozitive pentru lansarea avioanelor
de jucărie, dispoziții de machete de trenuri,
distribuitoare de gumă de jucărie, distribuitoare
de lame de gumă, de jucărie, distribuitoare
mecanice de bomboane (de jucărie), drone
(jucării), echipament de camping de jucărie,
echipament de jonglerie, echipament sportiv
de jucărie, elemente de construcții (jucării),
elicoptere de jucărie radiocomandate, farse
(articole de joacă), figurine acționate electric
cu lumini și sunete, figurine ale eroilor de
acțiune, figurine cu gât flexibil, figurine de acțiune
(jucării), figurine de acțiune (jucării sau articole
de joacă), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, figurine de jucărie
cu levitație magnetică, figurine de jucărie cu
poziție adaptabilă, figurine de jucărie de colecție,
figurine de jucărie modelate din plastic, fise
din plastic pentru jetoanele de bingo, flori de
jucărie, fluiere (jucării), fluiere de jucărie, focuri
de artificii, fotolii puf sub formă de animale
(jucării), frânghii de zmeu, funiculare de jucărie,
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garaje de jucărie, giroscoape și stabilizatoare
de zbor pentru aeromodele, globuri cu zăpadă
de jucărie, glockenspieluri de jucărie, goarne
de jucărie, goarne de petrecere, găletușe și
lopățele de jucărie, găleți (articole de joacă),
găleți (articole de joacă) din materiale plastice,
aparate de prestidigitație, arme pentru paintball
acționate pneumatic, articole de îmbrăcăminte
pentru ursuleți de pluș, jucării, jocuri și articole
de joacă, haine pentru figurine de jucărie, haine
pentru păpuși europene, haine pentru păpuși
tradiționale japoneze, imitații de articole de
toaletă sub formă de jucării, imitații de oase
ca jucării pentru câini, imitații de preparate
de toaletă sub formă de jucării, instrumente
muzicale de jucărie, baloane de joc, mingi de
joc, jocuri, îmbrăcăminte de păpuși, încălțăminte
pentru păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși,
aparate pentru jocuri de îndemânare sau noroc,
bile de sticlă colorată pentru jocuri, bile din
sticlă colorată, bile din sticlă colorată pentru
jocuri, bilete de loterie, bilete de tombolă,
cărți de joc, cărți de joc japoneze, cartonașe
de colecție (jocuri de cărți), cartonașe kendo,
compendiumuri de jocuri de masă cu tablă de
joc, cupe pentru amestecat zaruri, cupe pentru
zaruri, cutii pentru cărți de joc, cărți (jocuri), dame
(jocuri), dispozitive pentru amestecarea cărților
de joc, echipament vândute ca și seturi pentru
a juca jocuri de cărți, echipament pentru jocul
de bingo, echipamente pentru jocuri corintice,
fise (jetoane) pentru jocuri, mese pentru fotbal
de masă, jetoane de poker, jetoane pentru
jocul de ruletă, jetoane pentru jocuri, jetoane
pentru jocurile de noroc, jocuri cu mașini de
curse, jocuri cu zaruri, jocuri cu întrebări și
răspunsuri, bile din sticlă colorată pentru jocuri,
jocuri cu interpretare de roluri, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
de baschet de masă, jocuri de construcție,
jocuri de cărți, jocuri de domino, jocuri de
hochei, jocuri de interpretare de roluri, jocuri
de logică de manipulat, jocuri de mah-jong,
jocuri de mahjong (joc de masă chinezesc),
jocuri de manipulare, jocuri de masă, jocuri de
masă coreene (seturi yut nori), jocuri de masă
electronice, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, jocuri de memorie, jetoane pentru
jocuri, jocuri de război cu figurine înfățișând
soldăței, jocuri de table, jocuri de zaruri japoneze
(sugoroku), jocuri go, jocuri legate de personaje
de ficțiune, kituri pentru jocuri de construcții,
lozuri răzuibile, markere pentru bingo, mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise),
mașini de amestecat cărți de joc, mașini pentru
jocurile de noroc, mese automate pentru jocul de
mahjong, mese de foosball, mese de joc pentru

shuffleboard, mese de ruletă, mese pentru fotbal
de masă, miniaturi pentru jocuri, miniaturi pentru
jocuri de război, modele utilizate pentru jocuri cu
interpretare de roluri, piese de lemn pentru jocul
shogi (koma), piese de șah, piese pentru jocul
de șah coreean (piese jang-gi), piese pentrul
jocul dame, piese și echipamente pentru jocul
shogi (șah japonez), pietre pentru practicarea
jocului go, rulete, șah chinezesc, șah japonez
(jocuri shogi), seturi de construcție de jucărie,
seturi de joc de table, seturi de întrebări pentru
jocurile de masă cu tablă, seturi pentru jocul de
ruletă, table de joc pentru licitarea cărților de
joc, table de shogi (șah japonez), table de șah,
table de șah coreean (tablă de joc jang-gi), table
pentru jocul de dame, table pentru practicarea
jocului go, tablă de șah sau de dame, taloane
de bingo, jocuri de șah, șah (jocuri), jocuri cu
cercuri, jocuri cu inele, jocuri cu inele (inele de
aruncat), jocuri de acțiune și de îndemânare,
jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri de aruncat
inele, jocuri de aruncat săculeți, jocuri de
interior cu jetoane, jocuri de petrecere, jocuri de
societate, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri de
tras la țintă, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri gonflabile pentru piscine de înot,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării, jucării
acționate mecanic, jucării acționate prin manetă,
jucării acționate prin învârtirea unei cheițe,
jucării adaptate pentru activități educative, jucării
antistres, jucării artizanale vândute sub formă
de kit, jucării care fac zgomot, jucării care
imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, jucării-balansoar, jucării care se mișcă
acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării care
se suprapun, jucării comercializate la set, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, jucării cu
apă, jucării cu balansare, jucării cu baterii, jucării
cu cheiță, jucării cu cheiță (din metal), jucării cu
cheiță (din plastic), jucării cu pușculițe, jucării cu
radiocomandă, jucării cu resorturi, jucării cu roți,
jucării cu roți acționate prin pedale, jucării-centru
de activități pentru copii, jucarii de desenat,
jucării cu telecomandă, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, jucării de acțiune cu
baterii, jucării de acțiune electronice, jucării de
baie, jucării de bambus, jucării de construcții din
mai multe părți, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de mestecat
pentru papagali, jucării de împins, jucării de nisip,
jucării de pluș, jucării de pluș cu păturică de
consolare, jucării de pluș umplute cu boabe,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
jucării de ros pentru animale, necomestibile,
jucării de tipul pasăre în echilibru, jucării de
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tras, jucării din cauciuc, jucării din lemn, jucării
din metal, jucării din plastic, jucării din plastic
pentru baie, jucării din pluș inteligente, jucării din
pânză, jucării din pluș, sub formă de elani, jucării
din țesături, jucării electrice de acțiune, jucării
electronice, jucării electronice didactice, jucării
electronice teleghidate, jucării fantezie sonore
pentru petreceri, jucării flexibile, jucării flexibile
(care pot fi strânse în mână), jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării gonflabile,
jucării gonflabile asemănătoare cu vehiculele
aeriene, jucării gonflabile de baie, jucării
gonflabile de călărit, jucării gonflabile din cauciuc
subțire, jucarii inteligente, jucării gonflabile
pentru piscină, jucării gonflabile sub formă
de bărci, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
legate de magie, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), jucării mobile suspendate, jucării
modulare, jucării muzicale, jucării nemotorizate
pentru călărit, jucării pentru animale, jucării
pentru animale de companie, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucării pentru apă, jucarii pentru
sugari, jucării pentru bebeluși, jucării pentru
boxat, jucării pentru cadă, jucării pentru copii,
jucării pentru copii mici, jucării pentru câini,
jucării pentru cărucioare de copii, jucării pentru
groapa cu nisip, jucării pentru lada cu nisip,
jucării pentru pisici, jucării pentru păsări, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, jucării prezentate într-un calendar de
advent, jucării puse în vânzare sub formă de
seturi, jucării robot care se transformă, jucării sub
formă de imitații de alimente, jucării sub formă de
puzzle-uri, jucării sub formă de săculeți cu boabe
de fasole (otedama), jucării umplute, jucării
utilizate în piscine, jucării vorbitoare, jucării
zburătoare cu telecomandă, jucării zornăitoare,
kituri (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), kituri de machete (lucru manual), kituri
pentru machete de jucărie, lansatoare de mingi
pentru animale de companie, lanterne de jucărie
(nefuncționale), locuri de joacă, machete auto
(jucării), machete de animale (jucării), machete
de clădiri (jucării), machete de elicopter, machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
mașini, machete de mașini (articole de joacă),
machete de mașini (jucării sau jocuri), machete
de mașini (jucării), machete de mașini cu
radio comandă, machete de mașini de jucărie,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
machete de motoare pentru automobile, de
jucărie, machete de plastic sub formă de
jucării, machete de rachete de jucărie, machete
de structuri (jucării), machete de teatru de

jucărie sub formă de seturi de teatru pentru
copii, machete de trenuri, machete de vehicule,
machete de vehicule de jucărie, machete la
scară care imită vegetația, machete sub formă
de jucării, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, machete în miniatură de
mașini (jucării sau articole de joacă), magazine
de jucărie, magnetofoane cu casete, de jucărie,
mâncare de jucărie, marionete, marionete pentru
mână, marionete umplute, mașini de jucărie,
mașini de jucărie cu acționare electronică,
mașini de jucărie cu pedale, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, mașini de tricotat de
jucărie, mașinuțe cu acționare electronică, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), mânere
pentru zmeie, mănuși fantezie de jucărie, măști
de carnaval, măști de jucărie, măști din hârtie,
microfoane de jucărie, microscoape de jucărie,
mingi care se pot deforma ușor sub formă de
jucării, mingi de cauciuc pentru copii (punch ball),
mingi de fotbal de dimensiuni reduse, mingi de
joacă, mingi de joc, mingi de jonglerie, mingi
din cauciuc, mingi de tetherball, mingi pentru
jocuri, mobilă pentru căsuțe de păpuși, mobilier
de jucărie, modele de aeronave la scară redusă,
modele de figurine, modele de locomotive cu
abur de jucărie, modele de vehicule la scară
redusă (miniaturi), modele de vehicule la scară
redusă cu telecomandă, modele folosite în jocuri
de război, modele la scară redusă de vehicule
(articole de joacă), mori de vânt de jucărie,
moriști de vânt, nuchuku de jucărie, ochelari
de jucărie care deformează viziunea, pachinko,
palme de aplaudat (jucării sonore), pălării de
jucărie, păpuși, (camere de
păpuși, case de păpuși, păpuși bodhidharma cu
pupilele nedesenate (menashi-daruma), păpuși
(jucării), păpuși articulate cu bilă (bjd), păpuși
care se bagă pe degete, păpuși de pluș,
păpuși din hârtie, păpuși din material textil,
păpuși din porțelan, păpuși făcute din cârpe,
păpuși îmbrăcate în mod tradițional, păpuși
în poziție șezând (păpuși osuwari), păpuși
în stil european, patine cu rotile de jucărie,
paturi de păpuși, periscoape de jucărie, perne
pentru farse cu pârțuri, perne umplute (jucării),
personaje de jucărie din plastic, păpuși kokeshi,
păpuși matrioșka (păpuși rusești din lemn,
goale pe interior, în care sunt introduse alte
păpuși de la mare la mic), păpuși occidentale
îmbrăcate tradițional, păpuși pentru ventriloci,
păpuși sakura, păpuși tradiționale japoneze,
păpuși umplute cu nisip sau bobițe, păpuși
vorbitoare, păsări de jucărie, personaje de
jucărie din cauciuc, personaje de jucărie
fantastice, personaje umane de jucărie, pești
de jucărie, piane de jucărie, piese de jucărie
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pentru construit cu cuplaje, piese de jucărie
pentru învățat alfabetul braille, piese de zmeu,
piste pentru machete de vehicule, pistoale cu
aer comprimat (jucării), piste pentru mașini
de jucărie, pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale (jucării), pistoale cu capse,
de jucărie, pistoale de apă, pistoale de apă
(articole de joacă), pistoale de jucărie cu bani,
planoare (articole de joacă), planoare (machete),
planoare de jucărie, plante de jucărie, plase
de fluturi (de jucărie), plase de insecte de
jucărie, plastilină, plastilină de jucărie, plastilină
fosforescenta, plastilină magnetică (jucărie),
platforme învărtitoare sub formă de articole de
joacă, pomi de crăciun de jucărie, popice de
jonglerie, portarme de jucărie, premergătoare
de jucărie, proiectoare de jucărie, pușculițe de
jucărie, puști cu aerosoli (jucării), puzzle-uri,
puzzle-uri (jucării), puzzle-uri cub, puzzle-uri
de manipulat, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, puști de jucărie, rachete de
jucărie, replici în miniatură de echipamente de
fotbal, ringuri de wrestling de joacă, roabe de
jucărie, roboți de jucărie, roboți de jucărie cu
radiocomandă, roboți de jucărie inteligenți, roți
pentru hamsteri, roți pentru vehicule de jucărie,
saltele de joacă pentru bebeluși, saltele de joc
cu jucării pentru copii mici, saltele de joc de
utilizat cu mașini de jucărie, săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie,
sănii (articole de joacă), sănii (echipament
recreativ), sănii pentru coborâri pe pantă pentru
amuzament, sănii pentru zăpadă (articole de
joacă), săniuțe (articole de joacă), servicii de ceai
de jucărie, seturi de asamblare de figurine, seturi
de baghete și soluție de făcut baloane, seturi
de blocuri de construcție de jucărie, seturi de
bucătărie de jucărie, seturi de chimie de jucărie,
seturi de componente pentru curse, de jucărie,
seturi de cusut de jucărie, seturi de joacă cu
figurine de jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe
de jucărie, seturi de joacă pentru figurine de
acțiune, seturi de joacă pentru figurinele de
acțiune, seturi de jucărie pentru grădinărit, seturi
de jucării, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de machete de avioane, seturi de machete
de mașini de curse, seturi de machete de
tren, seturi de machete de trenulețe de jucărie,
seturi de masă de jucărie, seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de mașini, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete,
seturi de păpuși, seturi de tipărire de jucărie,
seturi de tren, seturi de tren (articole de

joacă), seturi de țintare, seturi de unelte de
jucărie, seturi pentru magicieni (articole pentru
joacă), sfori pentru zmeie, stații de alimentare
cu benzină, de jucărie, stații de comunicare
de jucărie (nefuncționale), structuri de joacă
pentru copii, stâlpi de poartă de dimensiuni
reduse pentru sporturi, submarine de jucărie
cu telecomandă, table pentru jocul de cărți
cribbage, telecomenzi pentru jucării, telefoane
de jucărie, telescoape de jucărie, tăblițe magice
cu butoane (pentru desenat), titireze, titireze
(jucării), titireze ca jucării, titireze cu sfoară care
se desface și apoi readuce titirezul la persoana
care l-a aruncat, tobogane, tobogane cu apă
(echipamente recreativ), tobogane de apă, tocuri
pentru pistol de jucărie, triciclete (articole de
joacă), ținte electronice pentru jocuri, triciclete
pentru copii mici (jucării), trompete de hârtie,
trompete de jucărie, trotinete, trucuri magice,
truse de jucărie pentru prelevarea amprentelor,
truse de frumusețe de jucărie, truse de modelare,
tuneluri de jucărie, unelte de jucărie, unelte
manuale de jucărie, unghii artificiale de jucărie,
ursuleți de jucărie umpluți, ursuleți de pluș,
vagoane de jucărie, vehicule (jucării), vehicule
cu patru roți pentru copii (jucării), vehicule de
jucărie cu piese care se transformă, vehicule de
jucărie cu radio comandă, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule de jucărie cu telecomandă,
vehicule de jucărie electronice, vehicule de
jucărie electronice inteligente, vehicule de
jucărie electronice teleghidate, vehicule de
jucărie motorizate pentru călărit, vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de transport pentru copii
(articole de joacă), vehicule în miniatură turnate,
vârtelnițe pentru zmeie, vehicule robot de jucărie
care se transformă, viziere pentru căști de
jucărie, xilofoane de jucărie, xilofoane sub formă
de jucării muzicale, yoyo, zmeie ca jucării,
zornăitoare pentru bebeluși care conțin inele de
dentiție.
34. Articole din metale prețioase pentru
fumători, articole pentru fumători, nu din
metale prețioase, butucel de pipe, capete de
țigarete, capete pentru portțigarete, carnete
de hârtie pentru țigarete, cuie/futace de pipă
(articole pentru fumători), curățătoare de pipă,
cutii pentru țigări electronice, cuttere pentru
trabucuri, dispozitive de curățat pipe de
tutun, dispozitive de stins țigarete și trabucuri
încălzite, precum și bețișoare de tutun încălzit,
dispozitive de tăiat țigarete, dispozitive pentru
încălzirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, etuiuri pentru trabucuri, filtre
de pipă, filtre de trabuc, filtre de tutun, filtre
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pentru țigarete, foarfeci pentru țigări de foi,
foițe absorbante pentru pipe de tutun, foițe
absorbante pentru tutun, foițe pentru țigarete,
huse pentru pipe, huse pentru țigări electronice,
hârtie de filtru pentru țigări, masini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hartie,
muștiucuri de pipă, muștiucuri din chihlimbar
pentru trabucuri și suporturi de trabucuri,
muștiucuri pentru țigări, narghilele, pietre de
aburi pentru narghilele, pipe, pipe asiatice lungi
pentru tutun (kiseru), pipe de tutun, din metale
prețioase, pipe de tutun, nu din metale prețioase,
pipe electronice, pipe mentolate, portțigarete din
metale prețioase, portțigarete pentru țigarete,
portțigarete pentru țigări de foi, produse din
tutun pentru a fi încălzite, narghilele electronice,
produse pentru curățarea țigărilor electronice,
pungi de tutun, punguțe de tutun, borcane
de tutun, cutii cu umiditate constantă pentru
păstrarea țigărilor de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru trabucuri, cutii de trabuc din
metale neprețioase, cutii din metale neprețioase
pentru pipe, cutii din metale prețioase pentru
pipe, cutii humidor (cu umiditate constantă) din
metale prețioase, cutii humidor (cu umiditate
constantă) din metale prețioase pentru păstrarea
trabucurilor, cutii pentru trabucuri din metale
prețioase, cutii pentru trabucuri, cutii pentru tutun
de prizat, nu din metal prețios, cutii pentru
țigări din metale prețioase, distribuitoare de
tutun de prizat, recipiente de tutun, portțigarete
din metale neprețioase, suport pentru țigări de
foi, suporturi de cutii pentru tutun de prizat,
tabachere automate pentru țigarete, săculețe
pentru pipe, tabachere din metale prețioase
pentru tutun de prizat, tabachere din metale
prețioase pentru țigarete, tabachere pentru
trabucuri, tabachere pentru țigarete, tabachere
pentru țigarete care nu sunt realizate din metale
prețioase, tabachere pentru țigări, tabachere
pentru țigări de foi, tabachere pentru tutun de
prizat, tuburi pentru trabuc, recipiente de tutun,
umidificatoare de trabuc, umidificatoare pentru
trabucuri, umidificatoare pentru tutun, brichete
(de buzunar) din metale neprețioase, brichete
cu kerosen pentru fumători, brichete din metale
prețioase, brichete nu din metal prețios (nu
pentru automobile), brichete pentru trabucuri,
brichete pentru țigarete, brichete pentru țigarete,
care nu se folosesc în vehiculele terestre,
brichete, din metale prețioase, brichete, nu
din metale prețioase, butelii cu gaz lichefiat
pentru brichete pentru țigări, cremene, cremeni
pentru brichete, doze de gaz pentru brichete,
fitiluri pentru brichete, pietre pentru brichete
pentru fumători, tocuri de brichetă, tocuri
de brichetă, din metale prețioase, tocuri de

brichetă, nu din metale prețioase, brichete pentru
fumători, recipiente și umidificatori pentru tutun,
scrumiere cu brichete integrate, scrumiere din
metale prețioase, scrumiere pentru fumători
confecționate din metale neprețioase, scrumiere
portabile sub formă de săculeți, scrumiere,
dispozitive de buzunar pentru rularea țigaretelor,
râşniţe pentru tutun, răzători pentru pipe de
tutun, scuipători pentru consumatorii de tutun,
suporturi pentru pipe (articole pentru fumători),
suporturi pentru pipe de tutun, suporturi pentru
țigarete electronice, suporturi pentru ținerea
trabucurilor în timp ce se fumează, din metale
prețioase, țevi de pipă, tuburi de țigarete din foiță,
cu filtru, tuburi de țigară, tuburi lungi de pipă
asiatice, urne pentru fumat, capete de țigarete,
filtre pentru țigarete, portțigarete pentru țigări de
foi, articole pentru uz cu tutun.
35. Publicitate, administrarea vânzărilor,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, servicii de agenții de import-export, analiză
de preț, comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, 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 articole de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, 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 online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, 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 ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata de accesorii pentru ambarcațiuni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere de contracte
(pentru terți), informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru terți,
intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri pentru terți,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, organizare de cumpărări
colective, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, producție de programe
de teleshopping, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
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servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, achiziții de întreprinderi pentru
terți, administrarea magazinelor, managementul
proiectelor de afaceri, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, organizare
de întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor de
afaceri, administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode
de vânzare, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor, facturare, prelucrare
de texte publicitare, prelucrarea administrativă
a datelor, prelucrare computerizată de texte,
actualizare și întreținere de date din baze
de date informatice, administrare a evidențelor
comerciale, colectare de date, administrare și
compilare de baze de date computerizate,
colectare de date statistice în scopuri
comerciale sau pentru afaceri, colectare de
informații comerciale, colectarea de informații
de afaceri, colectarea de informații pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare automată a datelor medicale în baze
de date computerizate, compilare computerizată
a listelor cu clienți, căutare de informații
în fișiere informatice, pentru terți, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
compilare de adrese indexate, compilare de
anuare ale firmelor în vederea publicării pe
internet, compilare de anuare online ale firmelor,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date în baze de date electronice, compilare
de date statistice, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
compilare de informații comerciale, compilare
de informații despre societăți, compilare de
informații în baze de date informatice, compilare
de liste cu potențiali clienți, compilare de
registre comerciale, compilare de liste de
adrese, compilare de informații statistice privind
cercetarea medicală, compilare de informații în
registre computerizate, compilare de repertorii
pentru publicare pe internet, compilare de
repertorii pentru publicare în rețelele globale
de calculatoare sau internet, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
compilare de statistici politice, compilare de
statistici privind publicitatea, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
compilare de statistici referitoare la afaceri,

compilare și analiză de informații și date cu
privire la managementul afacerilor, compilare
și introducere de informații în baze de date
informatizate, compilare și sistematizare de
informații în baze de date, prelucrare de
date, sistematizare și management, servicii de
preluare a apelurilor telefonice și de gestionare
a mesajelor, supervizare de afaceri.

───────

(210) M 2022 07657
(151) 25/10/2022
(732) NOBILA CASA SRL, STR.

BUNA ZIUA NR.37, BL. E1B,
SC. 1, ETAJ P, AP.4, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
CLUJ NAPOCA / DUNARII 25/5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ELITE JUNIOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, îndeosebi de apă, gaz, electrice, de
internet.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(210) M 2022 07661
(151) 25/10/2022
(732) LAROPHARM S.R.L., ȘOS.

ALEXANDRIEI NR. 145 A, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Patusin sirop LAROPHARM

(531) Clasificare Viena:
02.09.15; 26.11.12; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.24

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

5. Dropsuri împotriva tusei, expectorante cu
antitusive, capsule de tuse, medicamente pentru
tuse, sirop de tuse, drajeuri medicamentoase
pentru tuse, medicamente inhibitoare ale
tusei, comprimate împotriva tusei, suplimente
alimentare si preparate dietetice, expectorante,
preparate farmaceutice pentru tuse, preparate
medicale, produse pentru îngrijirea pielii utilizate
în scopuri medicale, creme farmaceutice, creme
medicinale, creme de protecție medicinale,
remedii naturale și farmaceutice, extracte din
plante și ierburi de uz medical, uleiuri medicinale,
alifii medicinale, unguente de uz farmaceutic,
elixire pentru ameliorarea răcelilor, preparate
farmaceutice
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale si suplimente
alimentare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
preparate farmaceutice, produse medicale şi
sanitare si suplimente alimentare, servicii
prestate online de o farmacie de vânzare cu
amănuntul

───────

(210) M 2022 07662
(151) 25/10/2022
(732) LAROPHARM S.R.L., ȘOS.

ALEXANDRIEI NR. 145 A, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

LAROPHARM Patusin sirop

(531) Clasificare Viena:
02.09.15; 26.11.12; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.24

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

5. Dropsuri împotriva tusei, expectorante cu
antitusive, capsule de tuse, medicamente pentru
tuse, sirop de tuse, drajeuri medicamentoase
pentru tuse, medicamente inhibitoare ale
tusei, comprimate împotriva tusei, suplimente
alimentare si preparate dietetice, expectorante,
preparate farmaceutice pentru tuse, preparate
medicale, produse pentru îngrijirea pielii utilizate
în scopuri medicale, creme farmaceutice, creme
medicinale, creme de protecție medicinale,
remedii naturale și farmaceutice, extracte din
plante și ierburi de uz medical, uleiuri medicinale,
alifii medicinale, unguente de uz farmaceutic,
elixire pentru ameliorarea răcelilor, preparate
farmaceutice
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale si suplimente
alimentare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
preparate farmaceutice, produse medicale şi
sanitare si suplimente alimentare, servicii
prestate online de o farmacie de vânzare cu
amănuntul

───────
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(210) M 2022 07663
(151) 25/10/2022
(732) ANDREI-RADU GHEMU, STR.

ŞTEFAN DĂMĂCUŞEANU NR.38,
SAT REDIU, JUD. IAȘI, COMUNA
SCÂNTEIA, 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)

lemnărescu

(531) Clasificare Viena:
07.15.08; 27.05.01; 26.11.02

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri,
birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), mobilier din lemn, cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electrice, comode,
corpuri de bucătărie, corpuri cu sertare pentru
depozitare (mobilier), divane, dulapuri (mobilier),
lăzi de depozitare, mese, mese decorative,
mese de toaletă, mese cu piedestal, mobilier,
mobilier de baie, mobilier de bucătărie, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilier de uz
industrial, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine, decorațiuni de perete, din lemn, tâmplărie
artistică

───────

(210) M 2022 07664
(151) 25/10/2022
(732) KIRMAN CONSTRUCT S.R.L., B-

DUL TUTORA, NR. 9B, PARTER,
CAMERA 1/1, BL. G2, SC. A, AP. 1,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

KIRMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────
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(210) M 2022 07665
(151) 25/10/2022
(732) BEAUTY CONSULTANTS SRL,

SAT MEREI, NR. 208, JUDETUL
BUZAU, COM. MEREI, 127355,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

cosânzeana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 6 C) , portocaliu (Pantone 137
C)

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

3. Farduri cosmetice, măști cosmetice, creme
cosmetice, produse cosmetice, preparate
cosmetice, parfumuri, fonduri de ten, fond de
ten (machiaj), fond de ten iluminator pentru
piele, fond de ten sub formă de cremă, produse
de toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului.

───────

(210) M 2022 07667
(151) 28/10/2022
(732) NUR TRADE SRL, B.DUL

TRAIAN S3 P, JUDETUL NEAMT,
PIATRA NEAMT, 610130, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Tabar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01

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

3. Produse cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale.

───────
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(210) M 2022 07668
(151) 25/10/2022
(732) REDAMONTAJ UNO S.R.L.,

STRADA VIITOR,NUMARUL 135,
JUDETUL CALARASI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, 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)

REDAMONTAJ UNO
Să reciclăm inteligent

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.01

(591) Culori revendicate:mov, negru, galben,
alb, albastru, turcoaz

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

20. Cutii din lemn, containere nemetalice,
containere din lemn, butoaie din lemn, butoaie
nemetalice, butoiase, ambalaje din lemn, paleti
din lemn, tambururi din lemn, produse de dogarie
din lemn, putini din lemn, ciubere din lemn.
35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou, compilarea informațiilor de mediu,

servicii de comert cu ridicata al deseurilor si
resturilor metalice si nemetalice si al materialelor
pentru reciclare, comertul cu ridicata al pieselor
utilizabile dobandite ca urmare a dezmbembrarii
automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor.
37. Servicii de dezmembrare, dezmembrarea
automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor.
39. Colectare de deseuri, transfer de
responsabilitate, colectare de deseuri
nepericuloare.
40. Servicii de reciclare, reciclarea ambalajelor,
valorificarea deseurilor, trasabilitate deseuri,
tratarea (recuperarea) materialelor din
deșeuri, tratarea (recuperarea) materialelor
din produse nepericuloase, recuperarea
materialelor reciclate sortate, sortarea deseurilor
si a materialelor reciclabile.

───────

(210) M 2022 07669
(151) 25/10/2022
(732) BAZAR PRODUCTION SRL, STR.

ION NECULCE NR. 16, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011255, ROMANIA

(540)

them

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Divertisment.
43. Servicii de cazare temporară.

───────
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19. Materiale de constructii din beton, ciment
sau piatra artificiala, articole prefabricate din
beton, ciment sau piatra artificiala pentru
constructii, caramizi, bordure, pietre de
pavaj, dale nemetalice, componente structurale
prefabricate din ciment, beton sau piatra
artificiala pentru cladiri si constructii industrial,
tevi din beton, stalpi din beton, panouri din beton,
dale din beton.



(210) M 2022 07670
(151) 25/10/2022
(732) OVIDIU-FLORIN NICULAE,

CAL. BUCURESTILOR, NR. 153,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
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)

Celica Club Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală
de calculatoare, organizarea și coordonarea
de forumuri educaționale personale, furnizarea
de tutoriale online, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
auto, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
scriere pentru bloguri, activitați sportive și
culturale, coordonare de evenimente educative,
servicii culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,

servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri culturale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de activități de recreere în grup, organizarea
de manifestaţii publice în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea de
dezbateri în scop cultural şi/sau educaţional,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
servicii educaţionale, organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de divertisment), organizare
de curse de automobile, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de expoziții de automobile,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, cluburi de
fani, servicii de cluburi de fani (divertisment),
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment.

───────

(210) M 2022 07672
(151) 25/10/2022
(732) ALI DOGAN, STR. PETROVSKI,

NR. 156, DUBĂSARI, REPUBLICA
MOLDOVA

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

(540)

ORIGINAL HAUS
DES DÖNERS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.04.05

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

clase:
29. Carne și produse din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne,
produse procesate din carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
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iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie, panificație și cofetărie, precum: pâine,
covrig, pita, sandviș, baklava, deserturi cu
sirop, budincă, budincă de orez, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

COMUNA SLĂTIOARA, JUD.
VÂLCEA, MILOSTEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

Taier RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.17;
26.01.01; 26.11.01

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

clase:

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, îngheţate) și șerbeturi,
pâine, budinci, ciocolată, înghețată, prăjituri,
pișcoturi (prăjituri), prăjituri cu ciocolată, pateuri
(patiserie), plăcinte dulci sau sărate, clătite,
clătite americane.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ouă
și produse din ouă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uleiuri și grăsimi comestibile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu budinci,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prăjituri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pișcoturi
(prăjituri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prăjituri cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pateuri
(patiserie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăcinte dulci sau sărate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu clătite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
clătite americane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ouă și produse din ouă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate și înlocuitori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
și grăsimi comestibile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pâine, servicii de vânzare

(210) M 2022 07673
(151) 25/10/2022
(732) ELIROS SRL, SAT MILOSTEA,
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cu ridicata în legătură cu budinci, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu prăjituri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pișcoturi (prăjituri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu prăjituri
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pateuri (patiserie), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plăcinte dulci
sau sărate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu clătite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu clătite americane, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, organizare de banchete,
servicii de catering pentru banchete, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2022 07674
(151) 25/10/2022
(732) ADRIAN MIHAI GAVRILA,

STRADA XII, NR. 14, JUD. SIBIU,
CRISTIAN, 557085, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Feel Like Home
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, servicii de
curățenie și de portărie, servicii de curățenie
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de curățenie pentru birouri, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază
de contract, servicii de curățenie, servicii
de curățenie domestică, servicii de curățenie
industrială, servicii de evacuare (curățenie),
servicii de menaj (servicii de curățenie), servicii
de curățenie a școlilor, servicii de curățenie
pentru birouri, servicii de curățenie pentru
hoteluri, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie pentru lifturi, servicii de
curățenie pentru toalete, servicii de curățenie
pentru hote, servicii de evacuare a deșeurilor
(servicii de curățenie), servicii de curățenie
pentru case particulare, servicii de curățenie în
uzine industriale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP
A, CAM. 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19;
27.07.01; 26.01.01; 26.11.03; 26.11.13;
02.09.07; 05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
portocaliu , galben, albastru deschis,
verde, rosu, alb, negru

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

5. Produse farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
răceală, preparate farmaceutice pentru
inhalatoare, sprayuri nazale decongestionante,
sprayuri nazale de uz medical, suplimente
alimentare, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide.
35. Publicitate, publicitate și marketing,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.

───────

(210) M 2022 07676
(151) 25/10/2022
(732) ASOCIATIA PRAXIS EDU, ŞOS.

IANCULUI, NR. 128, BL. G, SC. A,
ET. 1-2, AP. 3, CAM. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

#dedraguljocului

(210) M 2022 07675
(151) 25/10/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

Sanvero Phytomucil 
SPRAY NAZAL 

Favorizează respiraţia 
şi decongestionarea 

mucoaseinazale 
Dispozitiv medical
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 24.17.25; 21.03.01

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

41. Organizare de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, servicii de divertisment,
servicii de divertisment interactiv, organizare
de competiții pentru divertisment, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
rețele de calculatoare, producții de film,
altele decât filmele publicitare, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii de educație muzicală, servicii de
mixare muzicală, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, organizarea de competiții
sportive, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopuri recreative, organizare
de expoziții în scopuri culturale, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, educație
fizică, reprezentații de muzică live, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
servicii prestate de studiouri de înregistrare,
furnizare de activități recreative, organizarea
spectacolelor, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, închirierea de înregistrări
sonore, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de turnee sportive, organizarea de
competiții sportive, organizarea de evenimente
sportive, activități sportive și de recreere, servicii
sportive și de fitness, organizare de activități
sportive și competiții, organizare de evenimente
și competiții sportive, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de antrenament
pentru activități sportive, pregătire cu privire
la activități sportive, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, divertisment
de radio și televiziune, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
producții de teatru, publicare de texte altele
decat cele publicitare, redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de evenimente
în domeniul sporturilor electronice, servicii
de fotografiere din drone, servicii de filmare
din drone, productie de podcasturi, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,

creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi.

───────

PALLADY, NR. 50, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032266, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
26.11.03

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

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2022 07677
(151) 25/10/2022
(732) ZENTIVA SA, BD. THEODOR

Algocalmin 
Metamizol sodic monohidrat
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(210) M 2022 07678
(151) 25/10/2022
(732) ZENTIVA SA, BD. THEODOR

PALLADY, NR. 50, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032266, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

Algocalmin Metamizol
sodic anhidru

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
19.07.25; 29.01.04; 29.01.06

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

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2022 07679
(151) 25/10/2022
(732) ZENTIVA SA, BD. THEODOR

PALLADY NR. 50, SECTOR 3,
032266, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

Algocalmin Metamizol
sodic monohidrat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────
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(210) M 2022 07681
(151) 25/10/2022
(732) CONSTANTIN DANIEL PASARE,

STR VICTORIEI, NR. 192 BL. 192,
SC. 2 ET. 1 AP. 13, JUDET GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

Elixirul Plantelor B.H.G

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
03.11.06; 03.11.24; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.07

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

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

1. Compost, compost (îngrășământ), compost
de câmp (îngrășământ), compost în formă solidă,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte, compost
pentru medii de cultură horticole, amestecuri de
compost îmbogățite cu substanțe organice.

───────

(210) M 2022 07682
(151) 25/10/2022
(732) ALEXANDRU BORDIAN, STR.

LIVIU REBREANU, NR. 7, BL. 51,
SC. 2, ET. 7, AP 76, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031772, ROMANIA

(540)

OFENSIVA ULTRAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 02.01.23

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

25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
impermeabilă, articole cu cozoroace care
servesc la acoperirea capului, căciuli cu ciucuri,
cagule pentru schiori, căciuli tip cagulă, căciuli
tricotate, fesuri, glugi (îmbrăcăminte), șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport.

───────

(210) M 2022 07683
(151) 25/10/2022
(732) AIDA HER STORE SRL, STR

STEFAN CEL MARE,NR 59, JUDET
NEAMT, GHERAIESTI, 617205,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,

coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
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 07684
(151) 25/10/2022
(732) EURO GREEN TECHNOLOGIES

SRL, STRADA BARBOSI, NR.12,
BL. D, SC. 2, AP. 30, JUDET
GALATI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

AGROZONE TECHNOLOGIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 05.03.13; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

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

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

7. Mașini agricole pentru plantarea semințelor,
pompe, compresoare și suflante, mașini pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice.
35. Servicii de comert (vanzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse fitosanitare şi produse horticole, a
pesticidelor, seminţelor, îngrăşămintelor chimice,
produse pentru casa şi grădina (substrat,
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consumabile pentru legumicultura si horticultura
in spatii protejate), prezentarea pentru vanzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat
de tip magazin on line, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
pregătirea și distribuirea reclamelor, pregătire
de anunțuri publicitare, distribuire de anunțuri
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îngrășăminte chimice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu substraturi
pentru plante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu amestecuri de pământ pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu amestecuri de produse chimice
și materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pesticide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pesticide agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pesticide pentru horticultură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pesticide de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini agricole pentru plantarea
semințelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pompe, compresoare și suflante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pulverizatoare
(scule acționate manual) pentru horticultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pulverizatoare folosite în horticultură (unelte
manuale), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălzitoare industriale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole brute, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu semințe naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu semințe
brute, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu semințe de plantat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu semințe
de flori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu răsaduri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu răsaduri de plante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plantelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu semințe pentru horticultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bulbi
pentru horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îngrășăminte chimice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu substraturi
pentru plante, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu amestecuri de pământ pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pesticide, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pesticide agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pesticide
pentru horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pesticide de uz casnic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini agricole
pentru plantarea semințelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pompe, compresoare
și suflante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pulverizatoare (scule
acționate manual) pentru horticultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pulverizatoare
folosite în horticultură (unelte manuale), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu încălzitoare
industriale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole brute, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu semințe
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu semințe brute, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu semințe de plantat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu semințe de
flori, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu răsaduri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu răsaduri de plante, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu semințe
pentru horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bulbi pentru horticultură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu îngrășăminte chimice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu substraturi
pentru plante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu amestecuri de pământ
pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pesticide,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pesticide agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pesticide
pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pesticide de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mașini agricole pentru plantarea
semințelor, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu pompe, compresoare și
suflante, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pulverizatoare (scule acționate manual) pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pulverizatoare folosite în
horticultură (unelte manuale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu încălzitoare
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse horticole brute,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu semințe naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu semințe
brute, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu semințe de plantat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu semințe de flori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu răsaduri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu răsaduri de plante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
semințe pentru horticultură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bulbi pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furtunuri
din cauciuc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furtunuri de stropit , servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furtunuri
poroase pentru irigații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu furtunuri de apă pentru
irigații, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conducte de plastic pentru irigații,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
în horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furtunuri din cauciuc, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu furtunuri de
stropit , servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu furtunuri poroase pentru irigații, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu furtunuri
de apă pentru irigații, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu conducte de plastic pentru
irigații, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
furtunuri din cauciuc, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu furtunuri de

stropit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu furtunuri poroase pentru irigații,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu furtunuri de apă pentru irigații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conducte de plastic pentru irigații, servicii de
agentii import și export.

───────

(210) M 2022 07687
(151) 26/10/2022
(732) ARTELIS STUDIO SRL,

STR.LIBERTATII, NR.259, JUDET
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

ARTELIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21;
27.05.25; 26.11.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, lucrari.

───────
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STR.CRUCI,NR. 423, JUDET
BISTRITA NASAUD, LIVEZILE,
427120, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

VTV PICK-UP1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

12. Vehicule, vehicule electrice.
───────

(210) M 2022 07690
(151) 26/10/2022
(732) VB OPTIMUM PROTECTION SRL,

PIATA ALBA IULIA, NR.8, BL.I7,
SC.2, ET.5, AP.38, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VB OPTIMUM PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
26.04.05

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizica a bunurilor materiale si a
persoanelor.

───────

(210) M 2022 07691
(151) 26/10/2022
(732) DNC GENERATOR IMPEX SRL,

STR. LIZEANU NR. 26, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DNC TRAFIC
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.24; 24.15.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #D11111,

HEX #F91D1D)
(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,

(210) M 2022 07688
(151) 26/10/2022
(732) BELCO AVIA SRL,
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consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de

expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, 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 consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
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
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comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2022 07693
(151) 26/10/2022
(732) BEAUTY SHOP DISCOUNT

SRL, STR. VADULUI NR. 38A,
BL. P8. SC. A, ET. 2, AP. 5,
JUD. CONSTANȚA, HARSOVA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

SOLLUXE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.08;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

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

3. Creme de protecție solară, produse
pentru lustruirea automobilelor, ceară auto,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
șampon pentru vehicule, produse de curățare
pentru vehicule, produse pentru lustruirea
anvelopelor de vehicule, preparate abrazive
pentru întreținerea vehiculelor, parfumuri,
parfumuri pentru automobile, parfumuri pentru
corp, parfumuri de uz personal, machiaj (produse
pentru fata, ochi, gene, buze, sprancene),
seturi de machiaj, gene false, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru gene, păr
și unghii false, produse pentru curățenie și
igienă personală, unghii false de uz cosmetic,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, abțibilduri
pentru decorarea unghiilor, adezivi pentru
scopuri cosmetice, odorizante, odorizant difuzor,

antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, măşti de înfrumuseţare,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetice, sclipici de unghii, aer comprimat
presurizat pentru curăţare şi desprăfuire, ceară
de cizmărie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, cosmetice, creme pentru
articolele din piele/ceruri pentru articolele din
piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, cosmetice pentru sprâncene, praf de
lustruit/pastă de lustruit bijuterii, preparate de
lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce.
8. Pensete pentru gene artificiale, pensete,
accesorii pentru manichiură electrice sau
neelectrice, truse de manichiură, pile de unghii
pentru manichiură, etuiuri pentru instrumente
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
instrumentar de pedichiură, truse de pedichiură,
ustensile pentru manechiură și pedichiură, pile
electrice de unghii, pile electronice pentru
picioare, capete cu role pentru pile de picioare
folosite la eliminarea pielii întărite, foarfece,
foarfece pentru cuticule, clești pentru unghii,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, șurubelnițe, șurubelnițe
(unelte manuale), ustensile abrazive (ustensile
de mână), cuţite pentru deschis cutiile, cuţite
ceramice, pensete pentru cuticule/cleşti pentru
cuticule, ştanţe (unelte de mână)/clupe (unelte
de mână)/cuţite pentru filete, (unelte de mână),
pile abrazive, ondulatoare pentru gene, pile
(tools), aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, plăci de păr, unelte
pentru grădină, acţionate manual, pistoale
(unelte de mână), 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, ustensile
de mână pentru ondularea părului, unelte de
mână, acţionate manual, aparate cu laser
pentru îndepărtarea părului, altele decât cele
pentru scopuri medicale, foarfeci pentru gazon
(ustensile de mână), seturi de manichiură,
seturi de manichiură, electrice, freze (unelte de
mână), cuţite de mărunţit (unelte de mână)/
cuţite de descărnat (unelte de mână)/satâre
(unelte de mână), ciocane de scos cuiele,
acţionate manual/cleşti de scos cuiele, acţionaţi
manual, mojare pentru sfărâmare (unelte de
mână), unghiere, electrice sau neelectrice,
seturi de pedichiură, cleşti de perforat (unelte
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de mână), instrumente de ascuţit, truse de
bărbierit, veselă de argint (cuţite, furculiţe şi
linguri), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), 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.
9. Suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
huse pentru telefoane inteligente, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, huse de tip
flip pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
huse pentru laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, dispozitive periferice de calculator,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, componente de
calculator periferice fără fir, mouse (periferice
de calculator), adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare video, cabluri adaptoare (electrice),
adaptoare pentru telefoane, cabluri adaptoare
pentru căști, mufe pentru cabluri electrice,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, huse din piele pentru tablete,
huse pentru tablete, tablete, ieșiri pentru
televizoare, telecomenzi pentru televizoare,
adaptoare stereo pentru automobile, adaptoare
de curent electric destinate utilizării cu priza
brichetă auto, table electronice de scris,
joystick-uri pentru calculator, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, console pentru
căști, căști, senzori de umiditate, comutatoare
de umiditate, termostate electrice, termostate
de cameră, termostate digitale pentru control
climatic, termometre, instrumente de control al
temperaturii (termostate), stații meteo digitale,
stații meteo fără fir, cronometre de bucătărie,
neelectrice, temporizatoare pentru bucătărie,
ochelari 3D, aparate de analiză a aerului,
sisteme de avertizare anti-furt, aparatura
didactică audiovizuală, monitoare pentru
bebeluşi, cititoare de coduri de bare, cântare de
baie, sonerii (dispozitive de avertizare), camere
video, tastaturi pentru calculatoare, rame foto
digitale, dispozitive pentru iluminarea ouălor,
panouri informative cu afişaj electronic, table
electronice interactive, extinctoare de incendiu,

alarme de incendiu, pături ignifuge, dispozitive
de stingere a incendiilor, avertizoare luminoase
(semnale luminoase), videoproiectoare, sisteme
de poziţionare globală (GPS), kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, higrometre,
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
instrumente de măsurare, microscoape, mouse
pad-uri/suporturi pentru mouse, instrumente
de navigaţie, aparate de proiecţie, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru
uz personal, articole de îmbrăcăminte
reflectorizante, pentru prevenirea accidentelor,
veste de siguranţă reflectorizante, lasere de
salvare cu semnale luminoase, cap de manechin
pentru cursuri de coafor (material didactic), pături
de supravieţuire, torțe de semnalizare pentru
salvare, neexplozive și nepirotehnice, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști
de protecție, încălţăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, geamanduri
de semnalizare, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de semnalizare,
detectoare de fum, baterii solare, panouri solare
pentru producerea de energie electrică, ochelari,
fluiere pentru sporturi, stative pentru aparatele
foto, stroboscoape, indicatoare de temperatură,
termohigrometre, aparate de înregistrare a
timpului, ceasuri (dispozitive de înregistrare
a timpului), conuri de trafic, trepiede pentru
aparatele de fotografiat, triunghiuri de avertizare
a avarierii vehiculului, monitoare video pentru
bebeluşi, staţii radio portabile (walkie-talkie),
instrumente şi aparate de cântărire, pipete
pentru măsurare, altele decât de uz medical sau
de uz menajer, pipete pentru laborator.
10. Biberoane pentru hrănirea sugarilor, tetine
pentru hrănirea sugarilor, aparate de masaj,
instrumente pentru măsurarea temperaturii,
bratari pentru măsurarea temperaturii, suzete
pentru sugari, jucării care zornăie cu inele pentru
dentiție încorporate, coliere pentru dentiție
pentru ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, aspiratoare nazale, perne de uz medical
pentru susținerea copiilor mici la îmbăiere, perne
de uz medical pentru susținerea copiilor mici
în timpul examinării, articole pentru alăptarea
bebelușilor, dispozitive pentru masaj gingival
pentru bebeluși, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, saltele cu aer
pentru bebeluși (de uz medical), perne cu aer
pentru bebeluși (pentru uz medical), centuri
abdominale, corsete abdominale, aparate pentru
tratarea acneei, dozatoare de aerosoli pentru
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scopuri medicale, jucării sexuale, termometre
pentru scopuri medicale, aparate de vibromasaj,
cleme pentru tetine/cleme pentru suzete,
măști faciale terapeutice, aparate pentru
spălarea cavităţilor corporale, brăţări pentru
scopuri medicale, articole de îmbrăcăminte
de compresie, ciorapi elastici pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru masajul estetic,
mănuşi pentru masaj, păpuşi gonflabile (păpuşi
pentru sex), aparate de masaj, pisoare portabile.
11. Aparate cu leduri pentru uscarea unghiilor,
dezumidificatoare, instalații de aerisire, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, încălzitoare pentru pat, pături, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale, covoare încălzite
electric, fântâni de ciocolată, electrice, ustensile
pentru gătit, electrice, aparate de încălzit mâinile
cu alimentare la USB, încălzitoare de căni
cu alimentare la USB, umidificatoare, aparate
de uscare, ventilatoare electrice pentru uz
personal, fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru apa
potabilă, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice,
aparate de dezinfectare, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate pentru încălzirea lipiciului,
uscătoare de păr, lanterne pentru cap/lămpi
portabile cu fixare pe cap, încălzitoare, electrice,
pentru biberoane, perne cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale/pernuţe cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, numere luminoase pentru case,
aparate pentru hidromasaj, maşini de făcut
îngheţată, 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 iluminat
cu diode luminiscente (LED), aparate de
gătit multifuncţionale, încălzitoare pentru farfurii,
încălzitoare de buzunar, sterilizatoare, toalete,
portabile, lanterne electrice/lanterne electrice
de buzunar, încălzitoare 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.
16. Pensule pentru aplicarea vopselelor,
rechizite școlare, produse de birotica, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
carioci, table de scris albe, sisteme de
prezentare tip flipchart, bibliorafturi de
prezentare, markere evidențiatoare, markere
pentru documente, suporturi pentru accesoriile
de birou, coșuri de birou pentru accesorii de
birou, organizatoare de birou, organizatoare

personale, albume, suporturi cu sertare pentru
papetărie (rechizite de birou), instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, hărţi
geografice, agende, culori pastel (creioane),
ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice,
suporturi de fotografii, benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, suporturi pentru
stilouri şi creioane, abţibilduri (papetărie),
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
tabliţe de scris, cărţi de scris sau de colorat,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), cărți de colorat.
18. Rucsacuri pentru transportat copii,
portbebeuri pentru transportul copiilor, marsupii
pentru transportul copiilor mici, cadre de pus
în spate pentru transportul copiilor, ghiozdane
școlare, ghiozdane, genți impermeabile, genți
servietă, genți casual, genți, cutii de machiaj,
genți pentru gimnastică, genţi pentru camping,
genţi de plajă, etuiuri pentru carduri (portofele
pentru carduri), bice, îmbrăcăminte pentru
animale, zgărzi pentru animale, huse de
protecţie pentru animale, genţi de mână,
hamuri pentru animale, portchei, lese din piele,
portofele, poşete, curele din piele (şelărie),
pieptare (harnaşament), umbrele, cravaşe.
21. Căni speciale cu muștiuc pentru hrănirea
copiilor, cădițe pentru bebeluși, bureți abrazivi,
bureți pentru curățare, bureți pentru frecare,
bureți pentru raclete de geam, portfarduri
(accesorizate), pensule de uz cosmetic, pensule
pentru buze, separatoare din spumă pentru
degetele de la picioare folosite în pedichiură,
perii pentru igiena personală, perii pentru
animale (perii, dispozitive electrice pentru
atragerea şi uciderea insectelor, cădiţe pentru
bebeluşi, portabile, coşuri pentru uz casnic,
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
articole de periat, perii pentru încălţăminte, perii
electrice, cu excepţia componentelor maşinilor,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
coşuri pentru scutece folosite, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
pipete pentru sos, forme de prăjituri, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârpe de curăţare/
pânze de curăţare, piepteni pentru animale,
piepteni, piepteni electrici, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, ustensile pentru
gătit, neelectrice, ustensile cosmetice, spatule
cosmetice, aparate de odorizare de uz personal,
coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/lăzi de
gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice, cârpe
de şters praful (pânze), perii pentru sprâncene,
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perii pentru gene, răzători pentru bucătărie,
capete pentru periuţele de dinţi electrice,
încălzitoare pentru biberoane, neelectrice, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, aparate pentru îndepărtarea
scamelor, electrice sau neelectrice, bureţi pentru
machiaj, perii pentru machiaj, veselă pentru
camping, râşniţe pentru uz casnic, acţionate
manual, perii pentru unghii, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
cârpe pentru lustruire, cutii de răcire portabile,
neelectrice/lăzi frigorifice portabile, neelectrice,
bureţi pentru pudră, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat,
dozatoare de săpun, suporturi pentru bureţi,
bureţi pentru uz casnic, 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, ustensile pentru uz casnic, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, mănuși
abrazive pentru curățat pielea.
28. Jucării, puzzle-uri, covoare de joacă puzzle
(jucării), articole de gimnastică, aparate de
gimnastică, bănci pentru gimnastică, aparate
pentru antrenament sportiv, tastaturi pentru
jocuri, controler jocuri video (gamepad), aparate
pentru jocuri, saltea de joacă pentru bebeluşi,
mingi pentru jocuri, jocuri de masă, blocuri
de construcţie (jucării), jocuri de construcţie,
măşti de carnaval, pomi de crăciun din material
sintetic, suporturi pentru pomii de Crăciun,
truse de magie, darts, păpuşi, case de păpuşi,
drone (jucării), manşe de comandă pentru
jocurile video, bile de sticlă pentru jocuri, măşti
(obiecte de divertisment), 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, baloane
pentru petreceri, cărţi de joc, jucării de pluş,
mingi/bile de joacă, vehicule de jucărie cu
telecomandă, jocuri cu inele, căluţi balansoar,
scutere (jucării), bule de săpun (jucării),
trambuline (articole sportive), piscine (articole
de joacă), roboţi de jucărie, jucării care imită
articolele cosmetice, jucării pentru animalele
de companie, trambuline, triciclete pentru copii
(jucării), jucărie senzorială antistres.

35. Furnizare de informații în materie de
comerț, servicii de agenții de import și
export, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu produse pentru
machiaj, unghii false, gene false, truse pentru
manichiura, truse pentru pedichiura, foarfece,
produse pentru igiena personala, produse
de ingrijire personala, produse cosmetice,
oja si lacuri unghii, parfumuri, sampoane,
seturi de machiaj, produse pentru intretinerea
autovehiculelor, unelte manuale, pile, placi
de par, ondulatoare pentru gene, unelte
pentru gradina, accesorii pentru bucatarie, folii
de protectie pentru telefoane, huse pentru
telefoane, huse pentru laptopuri, accesorii
pentru telefoane, casti, senzori de umiditate,
termostate de camera, statii meteo, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, incălţăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii
şi incendiilor, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, ustensile pentru
gătit, electrice, aparate şi maşini de purificare
a aerului, sterilizatoare, produse de birotica,
brelocuri, rucsacuri, cani, pixuri, tricouri, sepci,
ghiozdane, mouse-uri, controlere pentru jocuri,
jucarii, ochelari, rame pentru ochelari, portofele,
port-chei, port-card, bratari, ceasuri, cani, bureti
pentru curatare, pensule de uz cosmetic,
articole de periat, forme pentru prajituri,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
articole pentru curatenie, servicii de intermediere
comercială, publicitate, licitare, 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), strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
produse pentru a permite clienţilor să vadă şi
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(210) M 2022 07695
(151) 26/10/2022
(732) BLITZSTUDIO SIC SRL, STR.

BRĂILEI NR. 188, BL. A4, SC.
1, ET. 5, AP. 21, JUD. GALAȚI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

PREŢUIM AMINTIRILE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, producție audio, video și multimedia și
fotografie, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, producție audio și
video și fotografie, fotografie, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, sevicii de ditare
video pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere

───────

(210) M 2022 07698
(151) 26/10/2022
(732) PROAGRI CROP PROTECTION

ROMANIA S.R.L, STR. ARMAND
CĂLINESCU NR. 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Strobe 250SC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.25; 29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice utilizate în agricultură,
produse chimice pentru utilizare în agricultură,
horticultură şi silvicultură, agenți nutritivi pentru
plante, preparate de reglare a creşterii
plantelor, biostimulanți pentru plante, preparate
pentru întărirea plantelor, preparate pentru
hrănirea plantelor, agenți naturali și sintetici
pentru creșterea plantelor, preparate chimice
pentru prevenirea infecțiilor patogene la plante,
produse chimice folosite la prevenirea efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
adjuvanți chimici folosiți în agricultură, industrie
și silvicultură, îngrășăminte pentru semințe,
microorganisme folosite la stimularea creșterii
plantelor, microorganisme pentru distrugerea de
toxine (nu de uz medical), microorganisme vii,
altele decât cele de uz medical sau veterinar,
organisme microbiotice, altele decât cele de uz
medical
5. Pesticide, pesticide agricole, substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), substanțe
chimice pentru silvicultură (fungicide),
insecticide, microbicide, preparate pentru
distrugerea și respingerea insectelor, biocide,
biopesticide agricole, erbicide de uz agricol,
erbicide, insecticide de uz agricol, fungicide,
fungicide de uz agricol, pesticide pentru
horticultură

───────
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(210) M 2022 07701
(151) 26/10/2022
(732) LES GATEAUX DE RARES

SRL, STR. PREVEDERII NR.13,
BL.PM23, SC.B, ET.4, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LES GATEAUX GLAMOUR
PATISSERIE ARTISANALE

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 11.01.09; 09.07.19; 02.01.11;
25.01.19; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
582900), galben (Pantone ffd768), alb,
negru

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

30. Produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie și înghețate, zahăr tos (nu
pentru cofetărie), tablete (produse de cofetărie
nemedicinale), produse de cofetărie înghețate
(nemedicamentoase), glazură pentru produse
de cofetărie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), mentă pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din ciocolată, bezele moi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
cu înghețată, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
care conțin gem, drajeuri de fructe (produse
de cofetărie), produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
esențe folosite pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din fructe, preparate din

zahăr pentru cofetărie, suc de fructe (produse de
cofetărie), gheață pentru produse de cofetărie,
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
batoane de lemn dulce (cofetărie), rom (trufe
cu-) (produse de cofetărie), 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)

───────

(210) M 2022 07703
(151) 26/10/2022
(732) MAPADRON SRL, STRADA

LUNGĂ NR. 72, CAMERA 4, JUD.
BRASOV, CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

DYW drone your way

(531) Clasificare Viena:
05.01.06; 16.01.15; 27.05.01; 26.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, mov

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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12. Vehicule și mijloace de transport, vehicule
pneumatice și spațiale, drone civile, drone
agricole, drone de livrare, drone militare, drone
cu camera, drone aparate de filmat / drone
aparate de fotografiat.



41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii de fotografiere din drone,
servicii de filmare din drone, servicii de filmări cu
drone pentru terţi, fotografiere şi filmare aeriană.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
expertize tehnice și servicii de explorare, servicii
de măsurători cartografice sau termografice
din dronă, servicii ale inginerilor şi oamenilor
de ştiinţă care efectuează evaluări, estimări,
cercetări şi rapoarte în domeniile ştiinţifice şi
tehnologice, inclusiv consultanţă tehnologică,
servicii de proiectare, testare, autentificare şi
controlul calităţii, servicii it, servicii în domeniul
ştiinţei şi tehnologiei, expertizare şi exploatare,
inginerie, servicii în domeniul ştiinţei naturale,
sisteme aeropurtate de monitorizare de la
distanţă pentru explorări ştiinţifice, sisteme
aeropurtate de detectare de la distanţă pentru
explorările ştiinţifice, servicii de fotogrammetrie,
monitorizarea terenurilor contaminate,
monitorizarea terenurilor contaminate pentru
identificarea prezenţei gazelor, monitorizarea
structurii clădirilor, consultanţă ştiinţifică, servicii
de consultanţă în materie de geotehnică,
realizarea de desene de inginerie, închirieri
de echipament ştiinţific, studii şi proiecte de
cercetări tehnice, studii de proiecte tehnice,
servicii de evaluare a măsurătorilor, cercetare
tehnică în domeniul aeronauticii, cercetare
tehnică, consultanţă tehnică în domeniul
ingineriei aerospaţiale, elaborare de hărţi în
format digital, servicii de planificare arhitecturală
şi urbană, servicii de consultanţă tehnică, servicii
de inginerie civilă, studii tehnice de fezabilitate,
servicii de certificare a eficienţei energetice a
clădirilor, teste de inginerie, controlul calităţii
materialelor de construcţii, servicii de testare şi
inspecţie referitoare la mediu, servicii tehnice de
măsurare, dezvoltare de metode de măsurare
şi de testare, servicii de testare ştiinţifică,
termografierea clădirilor.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, pulverizare aeriană de
îngrășăminte, pulverizare aeriană de produse
chimice agricole, pulverizare de insecticide
folosite în domeniul agriculturii, închiriere de
utilaje agricole pentru pulverizare

───────

(210) M 2022 07704
(151) 26/10/2022
(732) JOLIDON INTERNATIONAL SRL,

STR. TABACARILOR NR. 2A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

JLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Imbracaminte, lenjerie de corp, costume de
baie, pijamale, imbracaminte de plaja, tricouri,
treninguri, tinute de exterior, sorturi, pantaloni,
halate de baie, imbracaminte de interior.

───────

39. Servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, închiriere de drone
de supraveghere, închiriere de drone pentru
fotografiere, pilotarea dronelor civile.
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(210) M 2022 07705
(151) 26/10/2022
(732) RANGY GUARD S.R.L., STR.1

DECEMBRIE 1918 NR.50, AP.1,
JUDETUL SATU MARE, CAREI,
445100, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

RANGY GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.01.05

(591) Culori revendicate:gri (RAL 7000),
galben (RAL 1006)

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

38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații.
39. Organizarea transportului, transport, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2022 07707
(151) 26/10/2022
(732) NEWGEN REAL ESTATE S.R.L.,

STRADA TURNU MĂGURELE,
NR. 270D, CONSTRUCTIA C1/2,
CORP B, BIR. 7, CAM. 1, ETAJ
1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NewGen Real Estate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
282 C), verde (Pantone 376 C), negru
(HEX #FFFFFF)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(210) M 2022 07709
(151) 26/10/2022
(732) BODAR GUARD PROTECT

S.R.L, STR. ROMANILOR, NR.
10, JUDETUL CARAS SEVERIN,
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

SC BODAR GUARD PROTECT
SRL PROTECTIE SI GARDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.02; 25.01.19

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

clase:
45. Servicii de pază și protecție, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de gardă de corp personală (escortă), servicii
de escortă (gardă de corp personală), servicii
prestate de gardă de securitate.

───────

(210) M 2022 07710
(151) 28/10/2022
(732) PYRAMID COMPUTERS AND

SERVICES, STR. BUJORULUI, NR.
1, JUDETUL ILFOV, 77096, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

PYRAMID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
7. Perii, acționate electric, generatoare electrice
care folosesc celule solare, mașini pentru
tratament de metale, lemn, materiale plastice,
beton, sticlă și piatră, mașini-unelte, concasoare,
mașini de găurit, ferăstraie (mașini), mașini
de tăiat, mașini de ascuțit, mașini de sudură,
pompe (mașini), compresoare, mașini suflante,
generatoare, aparate de ridicat, unelte și
ustensile electrice de bucătărie, mașini electrice
de bucătărie, mașini de împachetat, mașini
de etichetat, mașini de cusut, mașini de
călcat, prese de călcat, mașini și aparate
electrice de curățat, mașini pentru spălat
vesela, mașini de spălat rufe, mașini pentru
curățarea podelelor, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, roboți de curățenie de uz casnic,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, dispozitive electrice pentru grădinărit,
scule de grădinărit (electrice), mașini de tuns
gazon, motocositoare robotizate, mașini pentru
horticultură, motocultivatoare de grădină, mașini
pentru mărunțirea deșeurilor horticole, automate
(distribuitoare automate).
8. Cuțite pentru pescuit, unelte de mână și
instrumente acționate manual, fiare de călcat
electrice, cuțite, furculițe și linguri, cuțite,
foarfece, lame de ras, truse de bărbierit, aparate
de epilat, mașini de tuns părul acționate manual,
aparate pentru aranjarea părului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, ustensile pentru
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manichiură și pedichiură, aparate manuale
pentru ondularea părului, unelte de bobinare,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
electrice de păr, ondulatoare electrice pentru păr,
ondulatoare non-electrice, trimere neelectrice de
tuns sprâncene, împletitoare de păr electrice,
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns părul din nas, aparate
electrice de tuns părul din urechi, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate laser pentru epilare, altele decât cele
de uz medical, aparate pentru epilat prin
electroliză, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, aparate pentru tuns si aranjat barba
și mustața, aparate pentru tăierea părului din
nas, mașini de tuns barba, foarfeci de tuns,
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de tuns electrice, mașini de tuns electrice
de uz personal (acționate manual), mașini de
tuns părul, electrice și neelectrice, pensete
pentru îndepărtarea părului, pieptene pentru
contur barbă, aparate de bărbierit, aparate
de ras cu vibrație, aparate de ras de unică
folosință, aparate de ras japoneze, aparate
de ras, non-electrice, brice (de bărbierit), cutii
adaptate pentru lame de ras, dispozitive pentru
distribuirea lamelor de ras, distribuitoare de lame
pentru aparate de ras, lame pentru aparate
de bărbierit, lame pentru aparate de ras, lame
pentru aparate de ras electrice, mașini de ras
electrice, piele de ascuțit briciul (curele din
piele pentru ascuțit briciul), rezerve de lame de
ras, tocuri pentru aparate de ras, ace pentru
tatuaje, aparate de tatuare, aparate pentru
făcut găuri în urechi, instrumente sterile pentru
piercing corporal, accesorii pentru manichiură,
capete cu role pentru pile de picioare folosite la
eliminarea pielii întărite, capete cu role pentru
pile electronice de unghii, clești de unghii (unelte
manuale), clești pentru unghii, pentru animale
de companie, acționați manual, dispozitive
de tăiat bătăturile, dispozitive neelectrice de
șlefuit unghiile, etuiuri pentru instrumente
de manichiură, foarfeci (forfecuțe) de unghii,
freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice), instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii, pile de
unghii, electrice sau neelectrice, pile electrice
de unghii, pile electronice pentru picioare, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
truse de pedichiură, truse de pedichiură
electrice, unghiere (electrice sau neelectrice),
unghiere pentru întreținerea pielițelor, ustensile

pentru împins cuticulele, ace pentru găurirea
urechilor, aparate electrice de coafare, aparate
operate manual pentru îngrijirea cosmetică
a sprâncenelor, clești pentru întors genele,
dispozitive electrice de curbat gene, dispozitive
electronice utilizate pentru exfolierea pielii,
foarfece de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, ondulator electric de
păr, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, separatoare de gene, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte de
mână pentru exfolierea pielii.
9. Testere pentru baterii, testere de cabluri
audio, testere pentru baterii și acumulatoare,
testere de alarme de fum, testere de
rețea de alimentare cu electricitate, stilouri
testere pentru tensiune electrică, testere
de curent, software pentru diagnoză și
depanare, software de diagnoză la distanță,
aparate pentru diagnoza instalațiilor de
energie electrică, radiouri, radiouri portabile,
radiouri mobile, radiouri dab, radiouri de
vehicule, radiouri alimentate cu energie solară,
videotelefoane, videoproiectoare, receptoare
video, multiplexoare video, imprimante video,
aparate video, mixere video, transmițătoare
video, video discuri, monitoare video, ecrane
video, echipamente video, video recordere,
digitizoare video, suporturi de mouse, mouse-
uri (informatică), mouse-uri scaner, mouse
(periferice de calculator), mouse-uri pentru
computer, mouse-uri de calculator, mouse-
uri de calculator fără fir, ceasuri inteligente,
lanterne optice, lanterne de semnalizare,
baterii pentru lanterne de buzunar, celule
fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, module
fotovoltaice, module fotovoltaice solare, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), acumulatori pentru
energie fotovoltaică, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, baterii solare, plăci solare,
celule solare, panouri solare, module solare,
redresoare pentru baterii solare, structuri
de panouri solare, baterii solare de uz
industrial, baterii solare de uz casnic, senzori
electronici pentru măsurarea radiației solare,
celule solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, panouri solare portabile pentru
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generarea de electricitate, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule, costume
de supraviețuire, pături de supraviețuire, pături
pentru supraviețuire, aparate și instrumente
științifice, de cercetare, navigație, geodezice,
fotografice, cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, măsurare, semnalizare,
detectare, verificare, control, salvare și didactice,
aparate și instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul distribuției sau utilizării
electricității, componente electronice, aparate
și instrumente pentru înregistrarea, transmisia,
redarea sau prelucrarea de sunet, imagine
sau date, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, suporturi înregistrate,
medii descărcabile, software, programe pentru
prelucrarea datelor, suporturi digitale sau
analogice goale de înregistrare și stocare,
mașini înregistratoare de încasat, dispozitive
de calculat, mașini de adunat, computere,
laptopuri, echipamente de procesare a datelor,
sisteme de procesare de date, periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare,
ochelari, ochelari de protecție, încălțăminte de
protecție (împotriva accidentelor sau vătămării),
protecția capului, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, articole de îmbrăcăminte pentru
protecția împotriva leziunilor, costume de
scafandru, măști pentru scafandri, extinctoare,
difuzoare inteligente, difuzoare portabile cu
vibrații, difuzoare audio pentru vehicule, baze
portabile pentru difuzoare, difuzoare audio de uz
casnic, difuzoare pentru media playere portabile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru monitoare de studio, difuzoare
de perete fără fir, carduri de extensie pentru
calculatoare, carduri de interfață pentru aparate
de prelucrare a datelor, carduri de memorie
cu circuit integrat, carduri de memorie flash
preînregistrate, carduri grafice, chipset-uri,
chipset-uri de calculator, chipset-uri de calculator
destinate utilizării la transmisia de date către
și de la o unitate centrală de procesare,
cipuri de calculator, cipuri electronice cu circuite
integrate de memorie, circuite electronice de
memorie, circuite integrate pentru îmbunătățirea
afișării grafice și video, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
coprocesor matematic, discuri dure, discuri dure
magnetice, disipatoare de căldură destinate
utilizării în calculatoare, disipatoare termice,
dispozitive cu memorie utilizate cu aparatele
de procesare de date, dispozitive de indicare

electronice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de memorie de firmware, dispozitive de memorie
pentru computere, dispozitive de redare
pentru discuri compacte, dulapuri adaptate
pentru calculatoare, huse adaptate pentru
calculatoare, magistrale de calculator, memorie
flash, memorii cu semiconductoare, memorii
de circuite integrate, memorii optice, memorii
pentru echipamente de procesare de date,
memorii semiconductoare, memorii tampon,
microprocesoare, microprocesoare securizate,
modeme interne, modemuri, module de intrare/
ieșire analogice, module de intrare/ieșire digitale,
module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (iot), module informatice, nuclee
ale microprocesoarelor, plăci anexe pentru
calculator, plăci cu circuite imprimate adiționale,
plăci cu circuite imprimate pentru calculatoare,
plăci de accelerare multimedia, plăci de
accelerare pentru calculator, plăci de bază, plăci
de bază pentru calculatoare, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, plăci de interfață de
calculator, plăci de rețea, plăci de sunet,
plăci fiică, plăci grafice pentru calculatoare,
plăci pentru pc, plăci pentru unități centrale
de procesare, porturi paralele de calculator,
porturi seriale pentru calculator, procesoare
(unități centrale de prelucrare), procesoare
pentru aplicații, răcitoare cu lichid pentru
procesoare, set de cipuri grafice de înaltă
definiție, sisteme pe cip (soc), subansambluri
pentru calculator, unități de cd-rom, unități
de disc externe pentru calculatoare, unități
de disc fix, unități de disc pentru computere
(informatică), unități de discuri magnetice, unități
de hard disk magnetice, unități de interfață
pentru magistrale de date, unități de procesare
grafică (gpu), unități de stocare hibride (sshd),
unități hard disk portabile pentru calculatoare,
unități pentru discuri digitale, ventilatoare de
răcire pentru u.c.p., ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, ventilatoare pentru unități
centrale de procesare (cpu), amplificatoare,
aparate de programare a timpului, aparate
și instrumente radio, atenuatori, becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicații,
aparate de demagnetizare pentru benzi
magnetice, cd-drivere pentru calculatoare,
cartele telefonice cu credit, cititoare de
coduri de bare (decodoare), codificatoare
magnetice, compresoare de semnal, conectori
multimedia pentru vehicule, convertor analog-
digital, dispozitive de automatizare pentru
locuințe, dispozitive de montare pentru
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camere, dispozitive de montare pentru
monitoare, dispozitive multifuncționale care
încorporează funcțiile de copiere și fax în
modul autonom, dispozitive pentru schimbarea
automată a discurilor, dispozitive pentru
stocarea de date, echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date,
emițătoare optice, etuiuri pentru telefoanele
celulare, expansoare audio, huse pentru
agende electronice, inscriptoare dvd, jurnale
personale electronice, limitatoare de semnal,
multiplexoare, multiplexoare multimedia, panouri
tft-lcd (tranzistor cu peliculă subțire-ecran cu
cristale lichide), preamplificatoare, receptoare
optice, scanere cu intrare și ieșire digitală,
stilouri magneto-optice, suporturi de date pre-
înregistrate destinate utilizării cu calculatorul,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
suporturi de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi pentru amplificatoare, table
electronice interactive whiteboard, tastaturi,
tastaturi fără fir, tastaturi multifuncționale,
tastaturi pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
telefoane celulare, telefoane portabile, telefoane
fixe, telefoane de mașină, căști pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, adaptoare pentru
telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, afișaje pentru telefoane mobile,
afișaje pentru telefoane inteligente, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, fete pentru
telefoane celulare, difuzoare pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, blițuri pentru
telefoane inteligente, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile și telefoane inteligente, căști
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
huse pentru telefoane (special adaptate), cabluri
usb pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, camere video pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, suporturi de bord adaptate

pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare, huse
din piele pentru telefoane mobile, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, telefoane
inteligente sub formă de ochelari, huse din
piele pentru telefoane inteligente, module de
afișare pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, protecţii de
ecran pentru telefoane mobile, dispozitive
„mâini-libere” pentru telefoane celulare, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, folii
de protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, tocuri pentru telefoane mobile din piele
sau din imitații de piele, software de calculator
pentru comanda de la distanță a telefoanelor și
posturilor radiotelefonice, huse pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri.
11. Aparate și instalații de iluminat, încălzit,
răcit, producere a vaporilor, de gătit, uscat,
ventilat și de distribuire a apei, precum și
în scopuri sanitare, lămpi pentru pomul de
crăciun, instalații pentru iluminatul pomilor de
crăciun, ornamente pentru pomul de Crăciun
(becuri), lanterne solare, lanterne reîncărcabile,
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lanterne electrice, lanterne de iluminat, lanterne
tip pointer, lanterne pentru biciclete, lanterne
de biciclete, lanterne pentru iluminat, lanterne
de buzunar, lanterne pentru vehicule, lanterne
cu leduri, lanterne pentru cap, lanterne în
formă de stilou, solare, lămpi solare, dispozitive
reflectorizante pentru atașamentele la spițele de
bicicletă, instalații de climatizare, aparate de
climatizare, instalații de climatizare, instalații de
climatizare a aerului pentru vehicule, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), instalații pentru purificare, desalinizare
și climatizarea apei, aparate pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), lămpi pentru
camping.
12. Șei de bicicletă, ghidoane de bicicletă, spițe
de bicicletă, frâne pentru bicicletă, clopoței
de bicicletă, roți ajutătoare pentru bicicletă,
anvelope tubulare de bicicletă, huse pentru
pedale de bicicletă, manșoane pentru ghidoane
de bicicletă, suporturi pentru bidoane pentru
bicicletă, tijă de șa de bicicletă, manete de frână
pentru bicicletă, nipluri pentru spițe de bicicletă,
pompe pentru umflarea anvelopelor de bicicletă,
pompe de aer pentru umflarea cauciucurilor
de bicicletă, bărci de pescuit, vehicule de
camping, rulote de camping, rulote de camping
(vehicule recreative), vehicule recreative de
camping combinate cu remorcă de cai, părți
și accesorii pentru vehicule, compresoare
pentru supraîncărcarea motoarelor cu combustie
internă pentru vehicule terestre, convertizoare
hidraulice de cuplu pentru vehicule terestre,
cutii de transmisie automate pentru vehicule
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
demaroare pentru vehicule terestre, dispozitive
de acționare de motor pentru vehicule terestre,
dispozitive de postcombustie pentru motoare
de vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, grupuri motopropulsoare pentru
vehicule terestre, lanțuri cu role pentru
vehicule terestre, motoare cu benzină pentru
vehicule terestre, motoare cu combustie
internă pentru vehicule terestre, motoare
cu gaz pentru vehicule terestre, motoare
cu turbină diesel pentru vehicule terestre,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
liniare pentru vehicule terestre, motoare pentru
automobile, motoare termice pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
ambreiaje pentru vehicule terestre, angrenaje
cu roți pentru vehicule terestre, angrenaje

față, angrenaje de transmisii pentru vehicule
terestre, ansambluri de osii ale vehiculelor,
apărătoare de lanț pentru vehicule, arbori
cardanici pentru vehicule, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arbori pentru vehicule terestre,
arcuri amortizoare pentru automobile, arcuri
de suspensie pentru autovehicule, arcuri
elicoidale (componente ale sistemului de
suspensie pentru vehiculele terestre), arcuri
lamelare (piese de suspensie pentru vehicule
terestre), amortizoare pentru automobile, șasiuri
pentru automobile, automobile și elemente
de structură ale acestora, bare de torsiune
pentru automobile, bare de torsiune pentru
suspensia vehiculelor terestre, bare de torsiune/
stabilizatoare (componente pentru suspensia
vehiculelor terestre), bare pentru portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, brațe pivotante
(piese de vehicule), butuci din spate, butuci
frontali pentru vehicule, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), cadre
pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
motoare pentru vehicule, caroserii pentru
autovehicule, caroserii pentru remorci, centuri
de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru automobile,
coloane de direcție întărite pentru vehicule,
componente pentru camioane, componente
pentru caroseria vehiculelor, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, convertizoare de cuplu
pentru automobile, cuplaje de angrenaj pentru
vehiculele terestre, cuplaje pentru arbori pentru
vehicule terestre, cuplaje pentru utilizare cu
ambreiaje pentru vehicule terestre, cuplaje
pentru vehicule terestre, curele de transmisie
(piese pentru mașini terestre), curele de
transmisie pentru acționarea de vehicule
terestre, cutii de angrenaje pentru vehiculele
terestre, cutii de transmisie pentru vehicule
terestre, cutii de viteze, cutii de viteze
automate pentru automobile, cutii de viteze
automate pentru vehicule terestre, cutii de
viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri (componente
ale vehiculelor terestre), diferențialuri pentru
vehicule terestre, discuri de ambreiaj acționate
prin fricțiune pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână (piese de motociclete),
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discuri de frână pentru motociclete, discuri de
frână pentru vehicule terestre, discuri pentru
lagăre axiale de ambreiaj pentru vehicule
terestre, dispozitive adaptate de fixare a pieselor
de automobile de caroseria automobilelor,
dispozitive antiderapante pentru anvelope de
autovehicule, dispozitive de control de transmisii
pneumatice pentru vehicule terestre, dispozitive
de cuplare utilizate pentru autovehiculele
terestre, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, etriere de frână (piese de motociclete),
etriere de frână pentru vehicule terestre, frâne
de direcție, frâne hidraulice pe disc, frâne pentru
vehicule cu motor, frâne pentru vehicule terestre,
frână cu saboți pentru vehicule terestre, garnituri
de frână pentru vehicule terestre, garnituri
inelare pentru rezervoare de combustibil pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru centuri de
siguranță pentru scaune de automobile, joystick-
uri pentru vehicule, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de zăpadă pentru
cauciucuri (pentru vehicule), lanțuri pentru
acționarea de vehicule rutiere, lanțuri pentru
anvelope (pentru vehicule terestre), leviere
de frână pentru vehicule, îmbinări universale
pentru vehicule terestre, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor pentru
vehiculele terestre, mecanisme de transmisie de
putere pentru vehicule terestre, mecanisme de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
mecanice de transmisie pentru vehicule terestre,
mecanisme pentru ridicarea geamurilor folosite
la geamurile de vehicule, motoare cu angrenaje
pentru vehicule de teren, mânere de schimbător
de viteză pentru vehiculele terestre, mânere
pentru portiere de automobile, nuci de rotire
a volanului pentru automobile, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare de interior,
oglinzi retrovizoare laterale pentru vehicule,
organizatoare pentru mașină, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de mașină, osii (piese pentru vehicule terestre),
osii de remorcă, osii pentru sisteme de
suspensie cu arcuri lamelare pentru vehicule,

osii pentru sisteme de suspensie pneumatice
ale vehiculelor, osii pentru suspensii cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii și arbori cardanici
pentru autovehicule, panouri adaptate pentru
caroserii de vehicule, panouri de acoperiș pentru
vehicule terestre, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, panouri de
portiere pentru vehicule terestre, panouri de ușă
pentru vehicule, parbrize, pedale de frână pentru
vehicule, perne pentru scaune de vehicule
terestre, piese de transmisie de putere (altele
decât curelele) pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, piese ornamentale de interior pentru
automobile, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbiciclete,
portschiuri pentru vehicule, portschiuri pentru
automobile, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru vagoanele de cale ferată, protectoare
pentru faruri, protecții fabricate la comandă
pentru bare de protecție, protecții pentru capotă
ca părți structurale de vehicule, protecții pentru
jenți de vehicule, rezervoare metalice (piese
de vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate ale mecanismului de acționare
(piese de vehicule terestre), roți dințate pentru
motoare de vehicule terestre, rulmenți cu bilă
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
automobile, scaune auto pentru copii, șasiuri
de motor, pentru vehicule terestre, șasiuri
de remorci pentru vehicule, schimbătoare de
viteze, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a mașinii, schimbătoare
de viteză pentru automobile, segmenți de
frână pentru automobile, semnale de direcție
pentru automobile, seturi de protecții pentru
ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru transmiterea
puterii la vehiculele terestre, sisteme de
angrenaj pentru vehiculele terestre, sisteme
de frânare pentru vehicule terestre, sisteme
de suspensie pentru automobile, sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre, ștergătoare
de faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), suporturi pentru
pahare, adaptate pentru autovehicule, suporturi
pentru plăcuțe de înmatriculare, suporturi
pentru remorcă, suporturi pentru schiuri pentru
autovehicule, suspensii pentru roți, tablouri de
bord pentru automobile, tambururi de frână
pentru vehicule terestre, transmisii (componente
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ale vehiculelor terestre), transmisii articulate
pentru vehicule terestre, transmisii cu dublu
ambreiaj pentru vehicule terestre, transmisii
cu viteză variabilă pentru vehicule terestre,
transmisii de putere pentru vehicule terestre,
transmisii diferențiale pentru vehicule terestre,
transmisii hidraulice pentru vehicule terestre,
transmisii mecanice pentru vehicule terestre,
transmisii pentru deplasarea în marșarier pentru
vehicule terestre, transmisii planetare pentru
vehiculele terestre, transmisii prin roți dințate
pentru vehiculele terestre, trape de aerisire
pentru vehicule, treapte de atașare la vehicule
terestre, uși de portbagaj, volane (componente
ale vehiculelor), volane pentru vehicule.
14. Bijuterii, podoabe (bijuterie), ștrasuri,
casete de bijuterii, pietre prețioase, pietre
semiprețioase, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, instrumente pentru măsurarea
timpului, statui din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, ceasuri, ceasuri
electrice, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri digitale, ceasuri
industriale, ceasuri automate, cronografe
(ceasuri), ceasuri solare, ceasuri de buzunar,
ceasuri de șemineu, ceasuri din aur, ceasuri
pentru automobile, ceasuri de cronometrare,
cadrane solare.
20. Carcase pentru undițe de pescuit, scăunele
pentru pescuit, scaune pentru pescuit, saltele
camping, mobilier pentru camping, paturi de
camping, mese de camping, saltele pentru
camping, saltele gonflabile pentru camping,
covorașe pentru camping (saltele), saltele cu
aer pentru camping, saltele din spumă pentru
camping, mobilier metalic și mobilier pentru
camping.
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 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.
22. Corturi (nu pentru camping), corturi pentru
alpinism sau camping, corturi gonflabile pentru
alpinism sau camping, plase de pescuit în
acvariu.
27. Covoare, covoare pentru ușă, linoleum,
învelitori de pardoseală, tapiserii murale, cu
excepția celor din materiale textile, tapet, articole
pentru acoperirea pereților.
28. Ornamente pentru pomul de crăciun,
clopoței pentru pomul de crăciun, ceasuri de
jucărie, lanterne de jucărie (nefuncționale),
suporturi pentru undițe, mânere pentru undițe,
tocuri pentru undițe de pescuit, vergi de
undițe pentru pescuit, suporturi pentru undițe
de pescuit, lansete de pescuit, lansete pentru
pescuit la muscă, mulinete, genți pentru
mulinete, mulinete pentru pescuit, plute pentru
pescuit, plute de pescuit, momeală pentru
pescuit artificială, cârlige de pescuit, echipament
de pescuit, articole de pescuit, accesorii de
pescuit, gute de pescuit, plase pentru pescuit,
mincioguri de pescuit, genți de pescuit, strune
pentru pescuit, nade pentru pescuit, hamuri
pentru pescuit, momeală artificială de pescuit,
juvelnice (unelte de pescuit), momeală artificială
pentru pescuit, momeală de pescuit (sintetic),
nadă artificială de pescuit, senzori de mușcătură
(pescuit), bărci gonflabile pentru pescuit, cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
fire tippet pentru pescuit, plute rotunde pentru
pescuit, plute de pescuit luminoase, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, greutăți de plumb
pentru pescuit, muște artificiale folosite pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, greutăți din
wolfram pentru pescuit, aparate indicatoare
acustice folosite pentru pescuit, alarme de
mușcătură pentru pescuitul cu undița, momeală
artificială de aruncat în apă pentru pescuit,
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe mal,
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, articole de scoatere a
peștelui din cârlige de undiță (accesorii de
pescuit), dispozitive de control pentru jocuri
sub formă de undiță, pentru jocuri de pescuit,
echipament de camping de jucărie, jocuri, jucării,
cărți de joc, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică, articole de sport, decorațiuni
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(ornamente) pentru pomul de crăciun, pomi de
crăciun artificiali, animale de jucărie, aeronave
de jucărie, accesorii pentru păpuși, accesorii
pentru haine de păpuși, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, accesorii pentru copt de
jucărie, accesorii de mobilier pentru păpuși,
animale de jucărie cu motor, animale de jucărie
umplute, aparate de joacă folosite în creșele de
copii, aparate de joacă pentru interior pentru
copii, aparate de jocuri electrice educaționale
pentru copii, aparate de jucărie pentru controlul
traficului, aparate de prestidigitație, aparate
de uz menajer de jucărie, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
arme pentru paintball acționate pneumatic,
armonice de jucărie, armură de jucărie, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, avioane de
jucărie, avioane de jucărie cu radiocomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, avioane din
hârtie, biciclete de jucărie, blocuri de asamblare
(jucării), blocuri de construcție (jucării), blocuri
de construcție de jucărie din lemn, bowling
(jocuri), case de jucărie modulare, case de
marcat pentru supermarket, de jucărie, case de
păpuși, castele de jucărie, chitare de jucărie,
coarde de sărit, colaci de înot pentru agrement,
corturi de joacă, corturi de joacă pentru interior,
corzi de sărit cu numărătoare digitale, cosmetice
de jucărie (imitații care nu se folosesc pentru
machiaj), covoare de joacă puzzle (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
decorațiuni pentru căsuțe de păpuși, discuri
zburătoare (jucării), drone (jucării), echipament
sportiv de jucărie, elemente de construcții
(jucării), elicoptere de jucărie radiocomandate,
figurine acționate electric cu lumini și sunete,
figurine de jucărie, fluiere (jucării), găleți (articole
de joacă) din materiale plastice, găleți (articole
de joacă), haine pentru figurine de jucărie,
jocuri cu bile, jocuri cu inele, îmbrăcăminte de
păpuși, încălțăminte pentru păpuși, jocuri de
acțiune și de îndemânare, jocuri de interior cu
jetoane, jocuri de societate, jocuri de tras la
țintă, jocuri gonflabile pentru piscine de înot,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri sportive,
jucării-centru de activități pentru copii, jucarii
de desenat, jucării comercializate la set, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, jucării cu
apă, jucării cu balansare, jucării cu baterii, jucării
cu cheiță, jucării cu cheiță (din metal), jucării
cu radiocomandă, jucării cu resorturi, jucării
cu roți, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării cu telecomandă, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, jucării de acțiune
electronice, jucării de baie, jucării de construcții
din mai multe părți, jucării de construit, jucării

de construit care se îmbină, jucării de exterior,
jucării de împins, jucării de lemn, jucării de
nisip, jucării de pluș, jucării din cauciuc, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din pânză,
jucării electrice de acțiune, jucării electronice,
jucării electronice didactice, jucării electronice
teleghidate, jucării flexibile, jucarii inteligente,
jucării gonflabile, jucării gonflabile asemănătoare
cu vehiculele aeriene, jucării gonflabile de baie,
jucării gonflabile de călărit, jucării gonflabile din
cauciuc subțire, jucării gonflabile pentru piscină,
jucării gonflabile sub formă de bărci, jucării
hopa-mitică gonflabile, jucării legate de magie,
jucării mobile de agățat pentru pătuț (jucării),
jucării mobile suspendate, jucării modulare,
jucării muzicale, jucării nemotorizate pentru
călărit, jucării pentru animale, jucării pentru
animale de companie, jucării pentru animale
de companie confecționate din frânghie, jucării
pentru animale de companie conținând iarba-
mâței, jucării pentru apă, jucării pentru copii,
jucării pentru câini, jucării pentru cărucioare de
copii, jucarii pentru sugari, jucării pentru pisici,
jucării pentru păsări, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, jucării
prezentate într-un calendar de advent, jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, jucării
robot care se transformă, jucării sub formă
de imitații de alimente, jucării sub formă de
puzzle-uri, jucării utilizate în piscine, jucării
vorbitoare, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării zornăitoare, kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri pentru machete
de jucărie, kituri de machete (lucru manual),
leagăne, locuri de joacă, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), microfoane de jucărie,
microscoape de jucărie, mingi de baseball din
cauciuc, mingi de cauciuc pentru copii (punch
ball), mingi de fotbal de dimensiuni reduse,
mingi de joc, mingi de jonglerie, mingi de
plajă, păpuși, păpuși (jucării), patine cu rotile
de jucărie, pistoale cu aer comprimat (jucării),
pistoale cu apă (articole de joacă), plastilină,
puzzle-uri (jucării), puști de jucărie, replici în
miniatură de echipamente de fotbal, roboți de
jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă, roboți
de jucărie inteligenți, săbii de jucărie, săgeți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de jucării, seturi de jucărie pentru grădinărit,
seturi de păpuși, seturi de tren, seturi de unelte
de jucărie, telefoane de jucărie, telescoape de
jucărie, tobogane, tobogane de apă, trambuline,
triciclete pentru copii mici (jucării), trotinete,
tuneluri de jucărie, unelte manuale de jucărie,
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unelte de jucărie, vehicule (jucării), vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule robot de jucărie
care se transformă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, en gros,
pe internet în legătură cu toate produsele din
clasele de mai sus, publicitate, organizarea
de publicitate, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte cu privire la servicii
de telecomunicații, contracte de telefonie mobilă,
contracte cu privire la livrarea de tonuri de
apel pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, contracte cu privire la prestarea
de servicii de reparații și întreținere, contracte
cu privire la livrarea de produse, precum
și contracte cu privire la alimentarea cu
curent electric, electricitate sau gaz, servicii de
abonare la ziar, organizare de abonamente la
servicii de internet, intermediere de abonamente
pentru servicii media, servii de abonamente la
publicații, pentru terți, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, 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.

───────

(210) M 2022 07712
(151) 26/10/2022
(732) EUGEN BUICĂ, STR. DUNĂRII,

BL. K1, SC. C, ET. 3, AP. 10, JUD.
TELEORMAN, MUN. ROŞIORI DE
VEDE, TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

EXCELSIS summum vexillum

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.10;
26.11.12

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

clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, materiale
pentru dinți artificiali, materiale pentru repararea
dinților, materiale pentru plombarea dinților,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
medicamente pentru uz stomatologic.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament stomatologic, aparate
și instrumente stomatologice, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic,
aparate de imagistică medical, mobilier special
pentru uz stomatologic, protetică și implanturi
artificiale, proteze stomatologice, coroane pentru
dinți, aparate si instrumente utilizate la
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fabricarea dinților artificiali, aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților,
dinți artificiali, părți artificiale pentru dinți, aparate
ortodontice.
40. Servicii de fabricare personalizată și montaj,
servicii de tehnician dentar, fabricare la comandă
de proteze dentare și danturi.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii stomatologice, stomatologie,
servicii de ortodonție, servicii de clinică medicală
şi servicii de analiză medicală în scopul
diagnosticării şi tratamentului furnizate de
laboratoare medicale, precum examinările cu
raze x şi prelevarea de probe de sânge.

───────

(210) M 2022 07713
(151) 26/10/2022
(732) NST ESTORE ONLINE SRL, SAT

CASOTA, COMUNA GLODEANU
SILISTEA, CAM. 1, JUD. BUZĂU,
CASOTA, 127261, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Kopenpal

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

4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), lumânări plutitoare, lumânări
(iluminat), lumânări votive, lumânări pentru
masă, lumânări tip pastilă, aranjamente din
lumânări, lumânări pentru biserici, lampi
cu lumanare, fitiluri pentru lămpi cu ulei,
fitiluri pentru lumânări si lămpi, fitile pentru
lumânări, lumânări din soia, lumânări în
cutii metalice, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări pentru absorbirea fumului, lumânări
pentru iluminare nocturnă, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări pentru ocazii
speciale, ceară pentru fabricarea de lumânări,
lumânări cu aromă de mosc, lumânări
pe bază de seu, lumânări cu repelent
pentru insecte, lumânări în formă de fructe,
lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
lumânări pentru pomul de crăciun, bețișoare
pentru aprinderea lumânărilor, lumânări pentru
morminte, neelectrice, combustibil pentru
grătare, combustibili pentru grătare, cărbune de
lemn pentru grătare, bușteni artificiali pentru
șeminee, ulei de întreținere pentru mănuși

de baseball, uleiuri vegetale pentru tratarea
antiaderentă a ustensilelor de gătit, preparate
din ulei de soia pentru tratarea antiadezivă a
ustensilelor de bucătărie, dispersii de parafină
în apă pentru utilizare în impermeabilizarea
panourilor de particule.
12. Scrumiere pentru vehicule, scrumiere pentru
automobile, biciclete, biciclete motorizate,
biciclete tandem, biciclete pliabile, biciclete
sport, biciclete electrice, biciclete cu pedale,
genți pentru biciclete, biciclete de cicloturism,
portbagaje pentru biciclete, claxoane pentru
biciclete, biciclete de livrare, roți de biciclete,
biciclete de munte, biciclete pentru curse,
semnalizatoare pentru biciclete, rasteluri pentru
biciclete, rastele pentru biciclete, plase pentru
biciclete, amortizoare pentru biciclete, angrenaje
de biciclete, axe pentru biciclete, biciclete pentru
copii, angrenaje pentru biciclete, motoare de
biciclete, biciclete pliabile electrice, spătare
pentru biciclete, componente structurale de
biciclete, mânere rotative pentru biciclete, furci
(componente pentru biciclete), suporturi pentru
biciclete (piese), roți ajutătoare pentru biciclete,
roți stabilizatoare pentru biciclete, remorci
pentru biciclete (riyakah), sonerii metalice
pentru biciclete, furci frontale pentru biciclete,
huse adaptate pentru biciclete, roți dințate
pentru biciclete, biciclete fără pedale (vehicule),
roți libere pentru biciclete, huse pentru
ghidonul bicicletelor, ghidoane (componente
ale bicicletelor), lanțuri (componente ale
bicicletelor), frâne (componente ale bicicletelor),
butuci de roată pentru biciclete, componente
pentru biciclete, respectiv lanțuri, manete de
frână pentru biciclete, suporturi de biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru biciclete pentru
vehicule, anvelope pentru biciclete de copii,
roți dințate (componente pentru biciclete),
biciclete de curse de șosea, apărătoare de lanț
pentru biciclete, suporturi pentru biciclete (piese
pentru), huse pentru șei de biciclete, huse pentru
șei de biciclete, huse de șei pentru biciclete,
schimbătoare de viteze pentru biciclete, rastele
pentru biciclete sau triciclete, sisteme de
suspensie pentru biciclete, remorci pentru
transport de biciclete, sisteme de transmisie
pentru biciclete, cabluri de frână pentru biciclete,
capete de ghidon pentru biciclete, biciclete
pentru transportul de pasageri, lanțuri cu role
pentru biciclete, genți pentru portbagaje de
biciclete, huse pentru furci (componente pentru
biciclete), roți cu disc (componente pentru
biciclete), curele pentru pedale folosite la
biciclete, coburi de șa adaptate pentru biciclete,
roți de angrenaje (componente pentru biciclete),
accesorii pentru biciclete pentru transportarea

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



bagajului, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea băuturilor, frâne hidraulice pe jantă
pentru biciclete, discuri de frâne hidraulice
pentru biciclete, scaune pentru copii adaptate
pentru biciclete, tije de ghidon (componente
ale bicicletelor), saboți de frână (componente
ale bicicletelor), huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, schimbătoare de viteze pe
spate pentru biciclete, cadre, pentru transport
de bagaje, pentru biciclete, suporturi pentru
sticle de apă pentru biciclete, suporturi pentru
bidoane de apă pentru biciclete, roți sub formă de
componente ale bicicletelor, componente pentru
biciclete, și anume furci pentru ghidon, pompe
de biciclete și vehicule pe două roți, coșuri
pentru animale de companie adaptate pentru
biciclete, componente pentru biciclete, respectiv
capete de mânere de ghidon, dispozitive de
reparație și vulcanizare de pneuri de biciclete,
șei pentru vehicule pe două roți, biciclete sau
motociclete, huse de protecție împotriva vântului
adaptate pentru biciclete electrice, jante pentru
roți de biciclete și vehicule pe două roți, ratrape
și curele pentru fixarea piciorului pe pedale
la biciclete, camere de aer (pentru vehicule
motorizate pe două roți sau biciclete), pompe de
aer pentru vehicule cu motor pe două roți sau
biciclete, apărători de noroi pentru vehicule cu
motor pe două roți sau pentru biciclete, pompe
pentru umflat pneuri, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, pompe pentru umflarea
anvelopelor vehiculelor, pompe de aer pentru
motociclete, pompe de aer pentru automobile,
pompe pentru umflarea anvelopelor de bicicletă,
pompe manuale pentru umflarea pneurilor
vehiculelor, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), pompe de picior pentru umflarea
pneurilor vehiculelor, pompe cu aer comprimat
(accesorii pentru vehicule), pompe de aer
pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă, șei de
bicicletă, șei de motocicletă, huse pentru șei de
motociclete, oglinzi retrovizoare, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi pentru vehicule (retrovizoare),
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
de interior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate pentru
vehicule, oglinzi convexe pentru punctul mort
pentru automobile, claxoane pentru automobile,
claxoane pentru autovehicule, claxoane pentru
vehicule, claxoane pentru motociclete, claxoane
electrice pentru vehicule, claxoane de ceață
utilizate pentru vehicule, apărători de noroi
pentru camioane, apărători de noroi pentru
motociclete, parasolare și apărători de soare
pentru mașini motorizate, apărători de lanț

pentru vehicule motorizate cu două roți, suporturi
pentru apărătoare de noroi, apărătoare de
noroi, elemente de fixare pentru apărătoare
de noroi, dispozitive de suspendare pentru
apărătoarele de noroi, apărătoare pentru noroi
(piese de vehicule terestre), apărătoare de
noroi pentru vehicule pe două roți, suporturi
pentru apărătoare de noroi sub formă de piese
structurale ale vehiculelor, trotinete cu pedale,
bărci cu pedale, pedale pentru motociclete, huse
pentru pedale de bicicletă, vehicule de teren cu
pedale, vehicule terestre acționate cu pedale,
pedale de frână pentru vehicule, pedale pentru
vehicule pe două roți, vehicule pe două roți
cu pedale, pedale de frână (componente ale
motocicletelor), pedale de frână pentru vehicule
terestre, dispozitive antifurt pentru autoturisme,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme sonore (antifurt)
pentru vehicule, instalații electrice antifurt pentru
vehicule, dispozitive electronice antifurt pentru
vehicule, alarme electronice antifurt pentru
vehicule, sisteme de avertizare antifurt pentru
automobile, dispozitive de blocare antifurt
pentru volanele automobilelor, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, trotinete de zăpadă tip sanie,
trotinete (vehicule), genți special pentru triciclete,
lanțuri antiderapante, lanțuri pentru protecția
cauciucurilor, lanțuri antiderapante pentru
anvelope, lanțuri pentru motociclete, lanțuri
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
lanțuri de transmisie pentru motociclete, lanțuri
pentru zăpadă, pentru autovehicule, lanțuri
de protecție pentru pneuri, lanțuri cu role
pentru motociclete, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri pentru anvelope (pentru
vehicule terestre), lanțuri pentru acționarea de
vehicule rutiere, lanțuri pentru vehiculele pe
două roți, lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri
(pentru vehicule), lanțuri de zăpadă pentru
roți de vehicule, lanțuri de acționare pentru
vehicule terestre, lanțuri cu role pentru vehicule
terestre, lanțuri antiderapante pentru roți de
vehicule, lanțuri pentru automobile (dispozitive
antiderapante adaptate la roți), lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri pentru roți de vehicule pentru circulația
pe teren accidentat, recipiente adaptate pentru
a fi utilizate în portbagajul vehiculelor, recipiente
adaptate pentru a fi utilizate în interioare
de vehicule, recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiș pentru vehicule terestre,
recipiente pentru depozitare adaptate pentru a
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fi utilizate în vehicule, huse pentru anvelope,
huse pentru volan, huse adaptate pentru
bărci, huse adaptate pentru automobile, huse
adaptate pentru motociclete, huse adaptate
pentru vehicule, huse semiajustabile pentru
vehicule, huse adaptate pentru camionete, huse
antiderapante pentru anvelope, huse pentru
volane de vehicule, huse de scaune pentru
automobile, huse pentru roata de rezervă, huse
textile antiderapante pentru anvelope, huse
pentru scaune de vehicule, huse protectoare
ajustate pentru vehicule, huse de șa pentru
motociclete, huse protectoare ajustabile pentru
vehicule, huse pentru tetiere de vehicule, huse
pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune (ajustabile) pentru automobile, huse
pentru scaune de autovehicule (adaptate),
huse adaptate pentru volane de automobile,
huse de protecție (ajustabile) pentru vehicule,
huse adaptate pentru volane de vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele din
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, capote și huse pentru
cărucioare de copii, huse pentru locurile din
spate la vehicule, huse adaptate pentru mașinuțe
de golf motorizate, huse retractabile pentru
vehicule transportatoare de mărfuri, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru scaune de autovehicule (croite pe
formă), huse de scaune ajustabile, tip mărgele,
pentru vehicule, huse adaptate pentru tablouri
de bord la vehicule, huse pentru scaune de
mașină (fabricate pe măsură sau adaptate),
huse pentru centuri de siguranță pentru scaune
de automobile, curele de transmisie pentru
vehicule terestre, curele de transmisie (piese
pentru mașini terestre), curele de transmisie
pentru motoarele vehiculelor terestre, curele
de transmisie pentru acționarea de vehicule
terestre, curele de transmisie pentru motoare
de vehicule terestre, curele din cauciuc pentru
transmisii de vehicule terestre, piese de
transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, piese de transmisie de putere (altele
decât curelele) pentru vehicule terestre, cutii
de viteze, cutii de viteze pentru automobile,
cutii pentru mănuși pentru vehicule, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
transmisie pentru vehicule terestre, cutii de
angrenaje pentru vehiculele terestre, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de transmisie automate pentru vehicule terestre,
rucsacuri pentru parașute, genți gonflabile
utilizate în aeronave, genți pentru bortbagaje
de motociclete, genți adaptate pentru cărucioare

de copii, genți adaptate pentru cărucioare
sport de copii, genți laterale adaptate pentru
vehicule cu două roți, genți de salvare flotabile
adaptate pentru utilizarea cu ambarcațiuni,
cărucioare motorizate pentru bagaje, cărucioare
cu roți pentru bagaje, suporturi pentru bagaje
pentru automobile, cărucioare nemotorizate,
pliante, pentru bagaje, suporturi pentru bagaje
fixate pe capotă, suporturi exterioare pentru
bagaje pentru vehicule, cărucioare cu două
roți pentru transportul bagajelor, transportoare
suspendate, instalații transportoare (teleschiuri),
transportoare de paleți, suporturi pentru
remorcă, suporturi de anvelope, suporturi pentru
motociclete, suporturi de pahare pentru vehicule,
suporturi pentru băuturi pentru vehicule,
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru bidoane pentru bicicletă, suporturi
pentru centuri de siguranță, suporturi pentru
schiuri pentru autovehicule, suporturi pentru
plăcuțe de înmatriculare, suporturi de pahare
pentru automobile, suporturi de umbrelă pentru
autovehicule, suporturi pentru pahare, adaptate
pentru autovehicule, suporturi pentru roți de
rezervă pentru vehicule, suporturi pentru roata
de rezervă pentru automobile, suporturi pentru
brațe pentru scaune de automobile, suporturi
cu cadre încorporând roți pentru deplasarea
obiectelor, suporturi cu cadre încorporând rotile
pentru deplasarea obiectelor, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
suporturi pentru băuturi adaptate pentru utilizare
în vehicule terestre, suporturi pentru fixare
la vehicule în scopul transportului mărfurilor,
suporturi pentru bagaje care se atașează
la capotele autovehiculelor, suporturi pentru
bagaje care se atașează la portbagajele
autovehiculelor, suporturi de prindere pentru
bare de portbagaj pentru capota vehiculelor,
suporturi pentru pungi din plastic adaptate pentru
folosirea în vehicule, suporturi pentru pahare
adaptate pentru a fi utilizate în autovehicule,
suporturi de centuri de siguranță pentru copii
pentru scaune de automobile, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare de interior
pentru vehicule, organizatoare pentru scaune
de mașină, organizatoare de spătare adaptate
pentru folosirea în automobile, camioane
prevăzute cu rafturi, rafturi adaptate pentru
a fi folosite în vehicule, rame de vapoare,
rame de ambarcațiuni, cârlige pentru vapoare,
cârlige de remorcare pentru vehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, cârlige
cu bilă detașabile pentru vehicule, scaune de
automobile, scaune pentru automobile, scaune
de vehicule, scaune de transport, scaune pentru
aeronave, scaune pentru vehicule acvatice,

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



scaune de mașini decapotabile, scaune auto
pentru copii, scaune gonflabile pentru vehicule,
scaune ejectabile pentru aeronave, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune sport pentru
automobile, cotiere pentru scaune cu rotile,
scaune cu rotile acționate electric, spătare
pentru scaune de vehicule, harnașamente
pentru scaune de mașină, perne pentru scaune
cu rotile, scaune de catapultare pentru pilot,
pneuri pentru scaune cu rotile, tetiere pentru
scaune de vehicule, tetiere pentru scaune
pentru automobile, scaune de lemn pentru
vehicule, perne pentru scaune de bărci, perne
pentru scaune de aeronave, perne pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaune de
automobil, scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru autovehicule,
scaune auto portabile pentru copii, scaune auto
portabile pentru bebeluși, scaune de curse
pentru automobile, tapițerie pentru scaune de
vehicule, perne pentru scaunele de vehicule,
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
perne adaptate pentru scaune de vehicule,
scaune pentru copii folosite în vehicule, perne
pentru scaune de vehicule terestre, motoare
electrice pentru scaune cu rotile, scaune
auto de siguranță pentru copii, tăvițe pentru
scaune adaptate pentru vehicule, scaune cu
rotile cu acționare manuală, perne pentru
scaune de vehicule maritime, scaune pentru
vagoane de cale ferată, scaune pentru copii
pentru utilizare în mașini, scaune de siguranță
pentru copii pentru automobile, scaune de
siguranță pentru copii (pentru vehicule), scaune
pentru transportul copiilor folosite în vehicule,
perne pentru scaune de siguranță pentru
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaune de
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaunele
autovehiculelor, perne pentru copii pentru
scaunele vehiculelor, centuri de siguranță pentru
scaunele vehiculelor, subsisteme de scaune
pentru vehicule (componente ale scaunelor,
protecții laterale, sisteme de reținere), centuri de
siguranță pentru scaune de vehicule), centuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, hamuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, tapițerie
din piele pentru scaune de vehicule, scaune cu
rotile cu funcție de ridicare electrice, scaune de
siguranță pentru bebeluși, utilizate în vehicule,
scaune înălțătoare pentru animale de companie,
pentru automobile, benzi de fixare de scaune
pentru utilizare în vehicule, scaune de siguranță
pentru bebeluși și copii pentru vehicule, scaune
înălțătoare folosite cu hamuri de siguranță,
pentru vehicule, scaune rabatabile electrice
aflate în partea posterioară a mașinii, hamuri
de siguranță pentru copii, pentru scaune de

vehicule, scaune pentru animale de companie
destinate utilizării în vehicule, elemente de
securizare pentru copii pentru scaunele de
vehicule, dispozitive de securizare pentru copii
utilizate pentru scaunele de vehicule, hamuri de
siguranță pentru scaune auto speciale pentru
copii (pentru vehicule), scaune cu funcție de
masaj folosite de către companii de zbor,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
la scaune auto speciale pentru copii, hamuri
de siguranță pentru vehicule, pentru scaune
auto tip scoică pentru bebeluși, scaune cu
rotile motorizate pentru persoanele cu handicap
și cu mobilitate redusă, scaune de siguranță
adaptate pentru a fi utilizate de copii în vehicule,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru bebeluși,
scaune cu rotile pentru invalizi (persoane cu
o stare de sănătate rea sau infirme), perne
adaptate pentru utilizare în vehicule, dulapuri
cu roți pentru transportul materialelor medicale,
capace pentru vehicule pick-up, capace de
roți (pentru vehicule), capace pentru rezervor
pentru vehicule, capace pentru rezervor pentru
vehicule terestre, capace ornamentale de roți
pentru vehicule, capace de butuc ornamentale
pentru vehicule, capace pentru transmisii la
vehicule terestre, capace pentru rezervoare
de combustibil pentru automobile, capace de
bocaport din oțel pentru nave, capace de
ventile pentru anvelopele de vehicule, capace de
închidere pentru rezervoare de combustibil ale
vehiculelor, capace de bocaport sub formă de
componente structurale ale navelor, capace de
bocaport sub formă de componente structurale
ale ambarcațiunilor, capace de bocaport sub
formă de componente structurale ale barjelor,
capace de trapă adaptate pentru vagoane
de cale ferată pentru prevenirea infiltrării de
apă și a umidității, mecanisme de direcție și
cârme (pentru vase), mânere rotative pentru
motociclete, mânere de deschidere a parașutei,
mânere pentru portiere de automobile, mânere
de ghidon (componente ale motocicletelor),
mânere de portiere pentru vehicule terestre,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
mânere de schimbătoare de viteze pentru
vehicule, mânere cu publicitate adaptate
pentru cărucioarele de cumpărături, mânere
pentru schimbătorul de viteze pentru vehicule
terestre, mânere de schimbător de viteză
pentru vehiculele terestre, protecții împotriva
zgârieturilor pentru mânere pentru portiere
de automobile, picioare de catarge pentru
ambarcațiuni, saci pentru picioare adaptați
pentru landouri, dispozitive pentru sprijinirea
picioarelor pentru motociclete, saci pentru
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picioare adaptați pentru cărucioare de copii,
saci pentru picioare adaptați pentru cărucioare
sport de copii, trepte pentru automobile, trepte
(piese pentru vehicule terestre), pinioane de
lanț în mai multe trepte din spate, cărucioare
pentru furtunuri, furtunuri pentru sisteme de
frânare hidraulice pentru camioane, remorci-
cort, caserole de elice, jaluzele adaptate
pentru vehicule, jaluzele pentru geamurile
vehiculelor, prelate pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, vehicule (prelate adaptate
pentru), prelate de cărucioare pentru copii,
cărucioare pentru copii, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru vehicule, prelate adaptate
pentru bărci și vehicule maritime, (croite pe
formă) pentru bărci, prelate adaptate (croite pe
formă) pentru remorci ale vehiculelor, prelate
adaptate (croite pe formă) pentru vagoanele
de cale ferată, plase de portbagaje pentru
vehicule, plase contra țânțarilor adaptate la
cărucioare pentru copii, manete de frână
pentru bicicletă, manete de ambreiaj pentru
vehicule terestre, manete pentru schimbarea
vitezelor pentru vehicule terestre, manete de
control pentru ghidon (piese de motociclete),
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, brațe pentru
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
pentru automobile, ștergătoare de parbriz pentru
autovehicule, lame pentru ștergătoarele de
parbriz, lame de schimb pentru ștergătoarele de
parbriz ale vehiculelor, lame pentru ștergătoare
de parbriz pentru vehicule, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, raclete pentru
ștergătoarele de parbrize, bărci pliante, bărci
pneumatice, tangoane pentru bărci, bărci de
agrement, bărci cu vâsle, amortizoare pentru
bărci, bărci de pescuit, bărci cu motor, bărci
cu vele, bărci de salvare, bărci propulsate cu
jet, componente structurale pentru bărci, cârme
(folosite la bărci), nave (bărci și vapoare),
aripi portante pentru bărci, bărci de salvare
gonflabile, remorci pentru tractarea bărcilor,
apărătoare contra uzurii pentru bărci, catarge
pentru bărci cu vele, axe pentru elice pentru
bărci, șalupe gonflabile (bărci de salvare), bărci
comercializate sub formă de set, bărci cu vâsle
cu fund plat, bărci propulsate cu jet, de uz
personal, perdele adaptate pentru autovehicule
terestre, vehicule care conțin autoîncărcător cu
elevator cu cupe, tomberoane, panouri pentru
bocaport, panouri interioare pentru vehicule,
panouri de caroserie pentru vehicule, panouri din
sticlă pentru aeronave, panouri de ușă pentru
vehicule, panouri de portiere pentru vehicule

terestre, panouri adaptate pentru caroserii de
vehicule, panouri de acoperiș pentru vehicule
terestre, panouri din sticlă pentru vehicule
terestre, panouri din sticlă pentru vehicule
feroviare, panouri de caroserie izolate pentru
vehicule, panouri din sticlă pentru vehicule
acvatice, panouri din sticlă pentru vehicule
aeriene, panouri de încleștare pentru caroserii
de vehicule, panouri frontale de protecție (piese
de motociclete), panouri de protecție contra
căldurii pentru vehicule, panouri de ornament
pentru structura caroseriei la vehicule, benzi de
ranforsare folosite la panourile pentru caroserii
de vehicule, scări pentru vehicule, hamuri pentru
parașute, hamuri pentru cărucioare de copii,
hamuri folosite la cărucioarele de copii, hamuri
de siguranță pentru curse automobilistice,
centuri de siguranță pentru pasageri, dispozitive
de pretensionare pentru centuri de siguranță,
centuri de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, dispozitive de reținere utilizate cu
centuri de siguranță pentru vehicule, dispozitive
de poziționare pentru centurile de siguranță
ale pasagerilor, sisteme de retractare pentru
centurile de siguranță ale pasagerilor, centuri de
siguranță pentru copii pentru utilizare în vehicule,
centuri de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile.
14. Ceasuri, ceasuri electrice, ceasuri
mecanice, ceasuri sportive, ceasuri
deșteptătoare, ceasuri digitale, ceasuri
industriale, ceasuri automate, cronografe
(ceasuri), ceasuri solare, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), ceasuri de buzunar, cutii pentru
ceasuri, ceasuri de șemineu, ceasuri din aur,
închizătoare pentru ceasuri, ceasuri pentru
automobile, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri
în miniatură, ceasuri cu cuarț, ceasuri pentru
asistente, ceasuri cu ceramică, lanțuri pentru
ceasuri, ceasuri pentru scufundări, ceasuri
pentru scufundare, ceasuri cu brățară, ceasuri cu
lanț, piese pentru ceasuri, ceasuri cu embleme,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri de masă, cadrane
pentru ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri
de birou, mecanisme de ceasuri, oscilatoare
pentru ceasuri, ace pentru ceasuri, accesorii
pentru ceasuri, ceasuri și ceasuri de mână în
general, ceasuri și ceasuri de mână pentru
columbofili, oscilatoare pentru ceasuri mecanice,
brățări metalice pentru ceasuri, ceasuri placate
cu aur, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri pentru activități sportive, ceasuri pentru
fusuri orare, cutii pentru ceasuri (ajustate),
brățări și ceasuri combinate, ceasuri de mână
elegante, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
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metale prețioase, ceasuri-inel cu led, mecanisme
pentru întoarcerea ceasurilor, butoane pentru
întoarcerea ceasurilor, brățări pentru ceasuri de
mână, casete pentru ceasuri de mână, ceasuri
digitale cu cronometre automate, huse pentru
ceasuri de mână, ceasornice și ceasuri de mână,
brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
ceasuri digitale care includ radiouri, ceasuri cu
mecanisme cu cuarț, cutii de prezentare pentru
ceasuri, coroane pentru ceasuri de mână, curele
din plastic pentru ceasuri, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, carcase de ceasuri de
mână, curele pentru ceasuri de mână, curele de
încheietură pentru ceasuri, casete de prezentare
pentru ceasuri, ceasuri mecanice cu întoarcere
automată, mecanisme de ceasornice și ceasuri,
cronografe destinate utilizării ca ceasuri, casete
de prezentare pentru ceasuri, ceasuri de mână
cu pedometre, ceasuri de mână din platină,
ceasuri de mână din argint, cutii adaptate
pentru păstrarea ceasurilor, etuiuri adaptate
pentru păstrarea ceasurilor, curele din materiale
sintetice pentru ceasuri, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri de mână cu aparate gps,
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
mecanisme acționate electronic pentru ceasuri
de mână, mecanisme acționate electric pentru
ceasuri de mână, curele pentru ceasuri din
clorură de polivinil, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, carcase pentru ceasornice
și ceasuri de mână, ceasuri care conțin o
funcție de joc, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri cu funcție
de comunicare fără fir, ceasuri care conțin o
funcție de joc electronic, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, cutii pentru ceasuri (de
perete, de mână etc.), ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, curele
de ceas, catarame pentru curele de ceas, curele
de ceas din nailon, curele de ceas din piele,
curele din piele pentru ceas, curele pentru ceas,
nu din piele, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, cutii de ceas, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, cutii pentru bijuterii (montate),
cutii din metale prețioase, cutii muzicale pentru
bijuterii, cutii din lemn pentru bijuterii, cutii din
piele pentru bijuterii, cutii suvenir din metale
prețioase, cutii de prezentare pentru bijuterii,
cutii pentru ace de cravată, cutii pentru bijuterii
din metale prețioase, cutii (adaptate) pentru
articole de ceasornicărie, casete pentru bijuterii
(sipete sau cutii), cutii pentru butoni de manșete
decorativi, cutii decorative fabricate din metale
prețioase, cutii de prezentare pentru pietre
prețioase, casete de bijuterii (cutii) din metale
prețioase, cutii mici pentru bijuterii din metale
prețioase, cutii de prezentare pentru articole

de ceasornicărie, brelocuri, brelocuri metalice,
brelocuri, nemetalice, brelocuri din piele,
brelocuri, nu din metal, brelocuri retractabile
pentru chei, brelocuri din metale comune,
brelocuri placate cu metale prețioase, portchei
(decorațiuni mici sau brelocuri), brelocuri
fabricate din metale prețioase, brelocuri în
formă de ceas, brelocuri din imitație de piele,
brelocuri fabricate din metal comun, brelocuri din
piele pentru chei, brelocuri de chei din metale
prețioase, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
inele pentru chei (decorațiuni mici sau brelocuri)
din metale prețioase, brățări, brățări (bijuterii),
brățări pentru gleznă, brățări de aur, brățări
de ceas, brățări de argint, brățări de prietenie,
talismane pentru brățări, brățări din mărgele,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, brățări
folosite în scop caritabil, brățări placate cu
argint, brățări placate cu aur, brățări din metale
prețioase, brățări de identificare (bijuterii), brățări
de plastic sub formă de bijuterii, brățări de
încheietură (în scopuri de binefacere), benzi din
fire flexibile purtate ca brățări, lanțuri din metale
prețioase pentru brățări, brățări cu mărgele din
lemn, brățări fabricate din cauciuc sau silicon
cu modele sau mesaje, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru brățări de gleznă,
brățări fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), suporturi pentru ceasornice, suporturi
pentru inele din metale prețioase, rulouri
organizatoare de bijuterii pentru voiaj, dulapuri
pentru ceasornice, decorațiuni de perete din
metale prețioase, decorațiuni adezive pentru
pereți, din metal prețios, ace bijuterii pentru
pălării, ornamente pentru pălării, ornamente
pentru pălării (din metale prețioase), ornamente
din metale prețioase pentru pălării, ornamente
pentru pălării (din metale prețioase), cupe pentru
premii din metale prețioase.
18. Curele de umăr din piele, curele din imitație
de piele, curele pentru scărițe de șa, curele
pentru genți de mână, curele de piele pentru
bagaje, curele de bagaje cu încuietori, bice
cu mai multe curele (bice), curele pentru cai
care să-i împiedice să roadă gardul grajdului,
curele pentru bagaje, curele de umăr, curele
pentru patine, curele pentru pinteni, curele de
harnașament, curele pentru portmonee, curele
din piele (șelărie), cutii din piele, cutii pentru
cravată, cutii de transport, cutii de machiaj,
cutii din piele pentru pălării, cutii din imitații
de piele, cutii pentru cravate, pentru voiaj, cutii
de pălării, pentru voiaj, cutii pentru cărți de
vizită (portvizite), cutii pentru corespondență
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și documente de valoare, cutii de pălării din
imitație de piele, rucsacuri, ranițe (rucsacuri),
mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri de zi, rucsacuri tip raniță,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de munte, rucsacuri pentru drumeții,
rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri pentru
transportat copii, genți, genți scoțiene, genți
sportive, genți casual, genți boston, genți
diplomat, bagaje (genți), genți servietă, genți
impermeabile, mânere (genți), genți de pânză,
genți de mână, genți de lucru, genți pentru
sport, genți pentru sport, genți de plajă, genți
de stradă, genți din piele, genți pentru scutece,
genți pentru șa, genți pentru curieri, genți de
seară, genți pentru cărți, genți pentru școlari,
genți de călătorie, genți stil bandulieră, genți
de umăr, genți din pânză, genți pentru haine,
genți pentru camping, genți pentru drumeții,
genți pentru școlari, genți pentru gimnastică,
genți cu rotile, genți cu bandulieră, genți tip
sac, armaturi pentru genți (piese structurale
de genți), genți multifuncționale pentru atleți,
genți fabricate din pânză, serviete și genți
diplomat, genți de mână (poșete), genți flexibile
pentru haine, genți diplomat pentru documente,
transportoare pentru animale (genți), genți de
transport universale, genți cu structură moale,
genți pentru îmbrăcăminte sport, genți cu
imprimeu muzical, genți din blană sintetică, genți
pentru scule, goale, genți de cumpărături din
piele, genți sport de uz general, genți de voiaj
din pânză, poșete mici (genți de mână), genți
din imitatie de piele, structuri pentru genți de
mână, genți pentru cosmetice (fără conținut),
genți pentru cosmetice vândute goale, genți
pentru schimbat scutece (înfășat), genți de mână
pentru bărbați, genți și portofele din piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru
pantofi, genți sub formă de tub, genti pentru
farduri vandute goale, genți pentru accesorii de
tricotat, genți de umăr pentru copii, genți de
voiaj cu rotile, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), genți pentru cumpărături fabricate din
piele, genți pentru unelte (neechipate) pentru
motociclete, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți universale de sport cu rotile, genti
de voiaj din materiale plastice, etichete adezive
de piele pentru genți, genți mici de voiaj (pentru
sejururi scurte), genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), borsete și genți de purtat la
brâu, genți de voiaj din piele pentru haine, genți
pentru ieșiri la sfârșit de săptămână, genți de
voiaj din imitație de piele, genti pentru articole
de toaleta vandute goale, genți tricotate, altele
decât cele din metale prețioase, genți care pot
fi spălate, pentru articole de toaletă, valijoare

pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), bastoane, bastoane de
ratan, bastoane de umbrelă, bastoane pentru
drumeții, bastoane pentru munte, mânere de
bastoane, bastoane pliante de mers, mânere
pentru bastoane de mers, baston-umbrelă
(bastoane transformabile în umbrele), vârfuri
adaptate special pentru bastoane de mers,
bastoane telescopice de sprijin pentru pescuitul
la muscă, huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers,
umbrele, umbrele, umbrele de soare, umbrele
pentru copii, umbrele de plajă, umbrele de
golf, umbrele de ploaie, umbrele și parasolare,
umbrele de soare, inele pentru umbrele, huse
pentru umbrele, cadre pentru umbrele sau
umbrele de soare, tije pentru umbrele și umbrele
de soare, umbrele de ploaie telescopice,
umbrele de plajă (umbrele de soare pentru
plajă), umbrele de soare impermeabile, piese
metalice pentru umbrele, umbrele japoneze
din hârtie (karakasa), huse pentru umbrele
de soare, umbrele pentru pictură în aer liber,
umbrele japoneze din hârtie uleiată (janome-
gasa), umbrele de soare pentru grădină, terase
și curți interioare, valize, valize de piele,
valize cu rotile, valize pe rotile, organizatoare
pentru valize, valize cu rafturi intergate, valize
cu motor, utilizabile ca mijloc de transport,
geamantane, geamantane cu rotile, cufere și
geamantane, mape port-desen (geamantane),
geamantane pentru sejururi scurte, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)
de călătorie, bagaje, cufere (bagaje), etichete
pentru bagaje, bagaje de mână, bagaje
(pentru călătorie), bagaje de călătorie, huse
pentru bagaje, etichete metalice pentru bagaje,
suporturi pentru etichete de bagaje, etichete
de plastic pentru bagaje, etichete de cauciuc
pentru bagaje, bagaje, pungi, portofele și
alte accesorii, etichete pentru bagaje (articole
din piele), saci de compresie adaptați pentru
bagaje, borsete pentru unelte, vândute goale,
borsete pentru bărbați, borsete pentru scutece,
borsete, serviete, serviete diplomat, serviete
(marochinărie), serviete din piele, serviete pentru
bărbați, serviete pentru documente, serviete
pentru școlari, serviete pentru școlari, serviete
(articole din piele), serviete din imitație de
piele, suporturi pentru bancnote, suporturi pentru
transportat costume, suporturi pentru carduri
(portofele), suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru cărți de credit, suporturi pentru
cărți de vizită, suporturi din piele pentru cărți
de credit, suporturi pentru carduri de credit,
din piele, suporturi sub formă de portofele
pentru chei, suporturi sub formă de tocuri pentru
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chei, suporturi din imitație de piele pentru cărți
de credit, suporturi pentru cărți de vizită sub
formă de portofele, portofele, portofele, inclusiv
portcarduri, portofele pentru carduri, portofele
din piele, portofele de încheietura mâinii, poșete,
portmonee și portofele, portofele atașabile la
curea, portofele din metale prețioase, portofele
(nu din metale prețioase), portofele de purtat sub
braț, portofele cu compartimente pentru carduri,
portofele fixate la încheietura mâinii, portofele
din piele pentru cardurile de credit, portofele
din piele pentru carduri de credit, portofele
pentru monede neconfecționate din metal
pretios, portofele cu fixare pe gleznă, portcarduri
(marochinărie), scaune-baston, paturi pentru
sei, pături și cuverturi pentru animale, mânere
de valiză, mânere de baston, mânere pentru
susținerea sacoșelor de cumpărături, bandaje
pentru picioarele cailor, piele pentru mobilier,
pălării pentru animale de companie, sacoșe
de cumpărături din pânză, pelerine pentru
animale de companie, plase din fetru, plase
de cumpărături, scări de șa, scărițe din metal,
piese din cauciuc pentru scări de șa, hamuri
(harnașament), hamuri pentru animale, hamuri
de siguranță pentru copii, gâtare pentru hamuri
la cai, portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri),
centuri pentru câini, lese pentru animale de
companie, lese din piele, lese de animale, lese
pentru animale, lese pentru câini.
20. Lacăte pentru biciclete, nu din metal, plăcuțe
cu numere de curse pentru biciclete, nu din
metal, suporturi pentru șei, oglinzi imprimate,
oglinzi (mobilier), oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, oglinzi personale compacte, oglinzi de
perete, oglinzi de baie, matrițe pentru oglinzi,
dulapuri cu oglinzi, oglinzi (sticlă argintată),
oglinzi pentru pudriere, oglinzi de buzunar,
oglinzi de mână, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), sticlă argintată (oglinzi), oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi care se înclină, oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi de machiaj pentru
poșete, plăci de sticlă pentru oglinzi, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), agățătoare de oglinzi, nu din
metal, mese de toaletă cu oglinzi formate din
trei părți, sonerii care nu sunt din metal și nici
electrice, apărători pentru balamalele de ușă
(nemetalice), coșuri împletite, coșuri (panere),
coșuri, nemetalice, coșuri pentru câini, coșuri
din nuiele, coșuri pentru bebeluși, coșuri pentru
pisici, coșuri pentru butoaie, recipiente din corn,
capace pentru recipiente, capsule (recipiente
nemetalice), recipiente confecționate din os,
recipiente de ambalat nemetalice, recipiente

confecționate din stuf, dopuri (nemetalice)
pentru recipiente, rezervoare de apă nemetalice
(recipiente), închizători glisante (nemetalice)
pentru recipiente, cutii portabile (recipiente)
din plastic, recipiente din plastic pentru
medicamente, recipiente nemetalice pentru
combustibili lichizi, dopuri de plută pentru
recipiente, recipiente transportabile (nemetalice)
pentru gaze, cutii portabile (recipiente) din lemn,
recipiente de plastic pentru compost, capace din
plastic pentru recipiente, rezervoare nemetalice
pentru depozitarea apei (recipiente), recipiente
nemetalice sub formă de coșuri, recipiente
pentru compost din materiale nemetalice,
recipiente pentru ambalare confecționate din
lemn, garnituri pentru colțuri (nemetalice)
pentru recipiente, recipiente nemetalice pentru
depozitarea uneltelor (goale), recipiente
(nemetalice) adaptate pentru ambalarea berii,
recipiente (ambalaje) din plastic pentru ouă,
recipiente de ambalare din materiale plastice,
recipiente (nemetalice) sub formă de butoiașe,
recipiente confecționate din plastic pentru
compost, închizători din material plastic pentru
recipiente, dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), recipiente, nu din metal,
pentru depozitare, recipiente de plastic folosite
în domeniul agrochimic, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
de apă portabile confecționate din plastic, sulițe
(valve), nu din metal pentru recipiente, capace
confecționate din materiale nemetalice pentru
recipiente, tăvi din plastic (recipiente) utilizate
pentru ambalarea alimentelor, recipiente sub
formă de cutii confecționate din lemn, dopuri și
capace nemetalice pentru sticle și recipiente,
componente din plastic pentru recipiente de
ambalat, recipiente de drenaj de ulei de motor
(nemetalice), recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, din bamboo, recipiente
nemetalice pentru gaz comprimat sau aer
lichid, recipiente alimentare transparente pentru
utilizarea în ambalarea pentru comercializare,
recipiente din plastic pentru depozitarea
bunurilor în vederea transportului, închizători
confecționate din plastic pentru recipiente
realizate din sticlă, recipiente din plastic pentru
medicație utilizate în scopuri comerciale, butelii
(recipiente) nemetalice pentru aer comprimat
sau aer lichid, închizători de siguranță rezistente
la acțiunea copiilor (nemetalice) pentru
recipiente, capace din lemn pentru recipiente
utilizate la împachetarea bunurilor industriale,
dopuri din lemn pentru recipiente utilizate la
împachetarea bunurilor industriale, dopuri din
plastic pentru recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, recipiente și dispozitive
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de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, recipiente de protecție realizate
din materiale nemetalice pentru ambalarea
bunurilor, recipiente combinate (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), dopuri
combinate pentru recipiente (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), panouri
din plastic transparent care sunt părți ale
recipientelor de ambalat, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice (altele decât cele pentru uz casnic
sau în bucătărie), închideri combinate pentru
recipiente (nemetalice și nu pentru uz casnic
sau bucătărie), recipiente din lemn (altele decât
cele pentru uz casnic sau pentru bucătărie),
capace combinate pentru recipiente (nemetalice
și nu pentru uz casnic sau bucătărie), recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
nemetalice pentru depozitare (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), dopuri compozite
pentru recipiente (nemetalice și nu pentru uz
casnic sau bucătărie), încuietori nemetalice
pentru recipiente (altele decât cele pentru
uz casnic sau pentru bucătărie), recipiente
confecționate din lemn (altele decât cele de
uz casnic sau de bucătărie), recipiente din
material sintetic (altele decât cele de uz menajer
sau în bucătărie), recipiente din materiale
plastice formate termic (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), huse pentru
haine, huse adaptate pentru mobilier, huse
pentru îmbrăcăminte (garderoburi), huse pentru
îmbrăcăminte (garderobe), huse matlasate
pentru saltele, huse matlasate de saltele, huse
textile (adaptate) pentru mobilier, huse textile
(ajustate) pentru mobilier, huse ajustate, din
stofă, pentru mobilier, huse de protecție pentru
mobilier (adaptate), huse de protecție pentru
mobilier (ajustate), huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), huse adaptate
pentru ramele de la pătuțuri de copii, huse,
nemetalice, speciale pentru manipularea și
transportul buteliilor de aer comprimat, curele
elastice (părți componente de canapele), cutii
pentru jucării, cutii din plastic, cutii pentru
medicamente, cutii din lemn, cutii de orez,
cutii pentru jucării (mobilier), cutii de colectare
(nemetalice), cutii pentru unelte (mobilier), cutii
de depozitare (plastic), cutii pentru transport
nemetalice, cutii pentru sticle, nemetalice, cutii
de depozitare (lemn), cutii pentru stivuit (lemn),
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, cutii pentru stivuit (din plastic), cutii
cilindrice, nu din metal, cutii de lemn pentru
sticle, cutii asamblate pentru ambalat (plastic),

rafturi sub formă de cutii, cutii de ambalat pliate
(plastic), cutii pliabile pentru ambalaje (lemn),
cutii nemetalice pentru unelte (goale), cutii
asamblate pentru ambalat (lemn), cutii pliabile
pentru ambalaje (plastic), cutii de cuibare pentru
animale, cutii din plastic pentru ambalat, cutii din
lemn pentru depozitare, cutii de ambalat pliate
(lemn), cutii de scrisori, din lemn, cutii poștale
din material plastic, cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor, cutii de ambalare confecționate din
lemn, cutii de siguranță, nu din metal, cutii
din materiale plastice pentru ambalat, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii nemetalice cu picior pentru scrisori, cutii
pentru depozitare, nu din metal, cutii din lemn,
pentru ambalare industrială, cutii cu încuietoare,
nu din metal, cutii de depozitare pentru perne
(mobilier), cutii confecționate din lemn căptușit
cu hârtie, cutii din plastic care pot fi stivuite,
cutii din plastic (mari) pentru uz industrial, cutii
de cabluri neelectrice din materiale nemetalice,
cutii din lemn sau din materiale plastice, cutii
poștale cu picior (nu din metal), cutii din lemn
care pot fi stivuite, cutii de plastic pentru articole
de petrecere, brățări de identificare, nemetalice,
brățări de identificare pentru spitale (nemetalice),
brățări nemetalice de identificare, pentru spitale,
închizători nemetalice pentru genți, cârlige
pentru agățat genți, nu din metal, bastoane
de bambus, agrafe pentru bastoane, din
materiale nemetalice, piese de legătură pentru
bastoane, din materiale nemetalice, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane
de mers, suporturi de umbrele, suporturi
pentru umbrele, suporturi pentru umbrele de
soare, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
material de căptușire pentru bagaje, din plastic,
suporturi pentru bagaje ca piese de mobilier,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
fanioane, suporturi pentru kimono, suporturi
pentru plante, suporturi pentru cărți, suporturi
pentru brațe, suporturi pentru ziare, suporturi
pentru reviste, suporturi cu ramă, suporturi
de cărți, suporturi de carte, suporturi pentru
haine, suporturi pentru pălării, suporturi pentru
oglindă, suporturi rotative (mobilier), suporturi
pivotante (mobilier), suporturi pentru flori,
suporturi pentru gantere, suporturi pentru peruci,
suporturi pentru telefoane (mobilier), suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilier, suporturi nemetalice pentru
mobilă, suporturi pentru copaci (nemetalice),
suporturi pentru scrisori (mobilier), suporturi
de raft nemetalice, suporturi nemetalice
pentru butoaie, suporturi de prezentare
acrilice, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi cu rotile (mobilier), suporturi pentru
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chei (mobilier), suporturi pentru schimbarea
bebelușilor, suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi de fotografii (rame), suporturi de
cărți (mobilier), suporturi pentru scaun reglabile,
suporturi pentru prosoape (mobilier), suporturi
nemetalice pentru rame, suporturi (mobilier)
pentru televizoare, suporturi pentru haine
(mobilier), suporturi cu bare pentru haine,
suporturi pentru utilizări multiple (mobilier),
suporturi nemetalice pentru agățat furtunuri,
suporturi de șervețele (fixe) nemetalice, suporturi
pentru mașini de calcul, suporturi pentru
fotografii fără rame, cârlige de haine (suporturi)
(nemetalice), suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi pentru cărți
de bucate, suporturi pentru flori, pentru
ceremonii, agățătoare pentru suporturi de pălării
nemetalice, suporturi (nemetalice) pentru fixarea
de plăci, suporturi din lemn pentru panouri
indicatoare, suporturi cu mai multe poziții
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru acvarii
de interior, suporturi de arme, montate pe
perete, suporturi pentru expunerea materialului
de prezentare, suporturi pentru fixarea stâlpilor
de perdele, suporturi pentru fixarea barelor
de draperii, suporturi pentru susținerea barelor
pentru perdea, suporturi pentru susținerea
barelor de draperii, suporturi pentru materiale
de prezentare (mobilier), suporturi transparente
din plastic pentru ecusoane, suporturi destinate
utilizării pentru susținerea meselor, suporturi
de scule montate pe perete, suporturi de
raft metalice (piese de mobilier), suporturi
(nemetalice) pentru atârnarea draperiilor pentru
ferestre, suporturi de furtun montate pe perete
(nemetalice), suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi de raft nemetalice
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru
broșuri (sub formă de mobilier), suporturi
pentru cabluri realizate din materiale plastice,
suporturi folosite la fixarea acoperirilor pentru
ferestre, umerașe (suporturi pentru haine), nu
din metal, suporturi (distribuitoare) fixe de
prosoape de hârtie, suporturi confecționate din
lemn flexibil pentru saltele, suporturi suspendate
pentru plante, nu din metal, suporturi, nu din
metal, pentru susținerea meselor, suporturi din
plastic pentru sigle de firme, suporturi de
prezentare pentru plăci de surf, suporturi de
covor pentru protejarea picioarelor de mobilier,
suporturi audio (mobilier) pentru utilizare cu
echipamente audio, suporturi pentru sprijinirea
brațelor, în stil japonez (kyosoku), suporturi
pentru frânghii de uscat rufe, din lemn
sau materiale plastice, suporturi în consolă
din materiale nemetalice (altele decât pentru

construcții), dispozitive de fixare pentru țevi,
conectori și suporturi, nu din metal, mijloace
de fixare pentru cabluri, conectori și suporturi,
nu din metal, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, organizatoare pentru
sertare, organizatoare de agățat în dulapuri,
organizatoare din plastic (tăvi) pentru cutii de
unelte, umerașe parfumate, umerașe pentru
haine (umerașe pentru paltoane), umerașe de
haine nemetalice, umerașe și cuiere pentru
haine, rafturi, rafturi înclinate, rafturi pliante,
rafturi metalice, rafturi modulare (mobilier),
canale pentru rafturi, rafturi pentru alimente,
separatoare rafturi (nemetalice), rafturi de
magazin, rafturi prefabricate (mobilier), banchete
cu rafturi, rafturi metalice (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi de depozitare,
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, rafturi
pentru depozitare, rafturi de prezentare, rafturi
de stupi, rafturi de stupi, rafturi pentru vinuri
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
bare pentru rafturi (nemetalice), rafturi (mobilier)
din lemn, rafturi pentru birou (mobilier), rafturi
(mobilier) pentru butoaie, rafturi de depozitare
(mobilier), bare pentru rafturi (mobilier), rafturi
din lemn (mobilier), rafturi ca mobilier metalic,
rafturi din plastic pentru unelte, rafturi pentru
comercializare la set, rafturi de prezentare
mobile (mobilier), mobilier cu rafturi pentru
perete, rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de perete nemetalice (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier) pentru depozitare, rafturi
de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
din materiale nemetalice (mobilier), rafturi
confecționate din metal (mobilier), rafturi
pentru depozitarea gheții (mobilier), rafturi de
depozitare pentru haltere, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), dispozitive de fixare
nemetalice pentru rafturi, agățătoare nemetalice
pentru depozitare pe rafturi, rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi de
stocare metalice transportabile (mobilier), rafturi
pentru dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi de
perete (structuri) din metal, rafturi de depozitare
pentru covorașe auto, separatoare metalice
pentru rafturi (piese de mobilier), rafturi de
perete (structuri) din materiale nemetalice, cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), rafturi de
depozitare pentru obiecte de artă, rafturi de
depozitare pentru lemne de foc, rafturi de
depozitare pentru echipamente de fitness, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii, rafturi
pentru tipărituri pentru prezentarea de materiale
tipărite, rafturi pentru tipărituri pentru stocarea
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de materiale tipărite, materiale din plastic folosite
ca muchii pentru rafturi, rafturi de prezentare
pentru expunerea produselor în scopul vânzării,
rafturi pentru expunerea de produse în scopuri
de prezentare, rafturi sub formă de mobilier
confecționat din materiale nemetalice, rafturi
de depozitare a echipamentului sportiv și
de schi, rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, rafturi de prezentare
cu poziții multiple confecționate din tuburi de
aluminiu și oțel, învelișuri de prindere cu plasă
din plastic pentru căptușirea rafturilor, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rame, cadre (rame),
rame pentru expozitoare, rame pentru stupi,
rame pentru fotografii, rame pentru panouri
indicatoare, rame metalice pentru fotografii,
rame sculptate pentru fotografii, ornamente
pentru cadre (rame), ornamente pentru cadre
(rame), rame (cadre) nemetalice pentru
containere, rame metalice pentru expozitoare
(mobilier), rame din lemn pentru fotografii, rame
din lemn pentru tablouri, rame pentru baldachine
de paturi, rame din metal pentru fotografii, șipci
pentru rame de tablouri, rame pentru panouri
de afișare, rame de fotografie din piele, rame
pentru tablouri și fotografii, baghete pentru
rame de tablouri (șipci), baghete pentru rame
de tablouri (șipci), bolțuri nemetalice pentru
rame de ferestre, standuri cu rame pentru
expoziții (nemetalice), rame (pentru fotografii)
din materiale nemetalice, rame pentru tablouri
(nu din metale prețioase), rame nemetalice
pentru plăcuțe de înmatriculare, rame pentru
poze din metale prețioase, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, forme confecționate din materiale
plastice pentru rame de fotografii, forme
confecționate din lemn pentru rame de tablou,
cârlige nemetalice, cârlige pentru perdele,
cârlige pentru îmbrăcăminte, cârlige de cuier
nemetalice, cârlige din metal pentru perdele,
cârlige confecționate din plastic (perdele), cârlige
pentru bare de haine, cârlige pentru cortina
de duș, cârlige nemetalice pentru trapeze,
cârlige nemetalice pentru mobilier, carlige
nemetalice pentru baie, cârlige nemetalice
pentru prosoape, cârlige pentru prosoape,
nemetalice, cârlige nemetalice pentru bare de
haine, cuiere nemetalice pentru îmbrăcăminte
(cârlige), cârlige din plastic pentru perdele,
cârlige confecționate din lemn (perdele), cârlige
confecționate din alamă (perdele), cârlige de
siguranță, nu din metal, cârlige pentru porți
din materiale nemetalice, cârlige cu șurub,

nu din metal, cârlige de agățat (pentru
haine) din materiale nemetalice, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
cârlige de agățat (pentru uși) din materiale
nemetalice, cârlige de agățare a pozelor, nu
din metal, cârlige nemetalice pentru decorațiuni
de perete (gen tapiserii, covorașe), agățători
pentru haine, scaune, scaune pliante, scaune
ergonomice, scaune înalte, scaune rabatabile,
scaune gonflabile, scăunele-leagăn, scaune
înalte (mobilier), scaune de birou, scaune pentru
desenatori, scaune pentru duș, scaune pentru
baie, perne pentru scaune, tapițerie pentru
scaune, scaune de copii, scaune cu ax, scaune
din metal, scaune de conferință, scaune de
coafor, scaune de susținere, scăunele pentru
pescuit, scăunele pentru baie, scaune pentru
baruri, scaune pentru banchet, scaune pentru
toboșari, scaune pentru pescuit, scaune cu
bază, scaune pentru bebeluși, scaune de lucru,
scaune gonflabile flotabile, scaune plutitoare
(gonflabile), scaune adaptate pentru bebeluși,
scaune înalte pentru bebeluși, scaune sprijinite
pe grinzi, scaune cu roți pivotante, scaune cu
spătar rabatabil, scăunele cu trepte (mobilier),
scaune pe cadre cu patine, scaune pentru săli de
mese, perne pentru scaune de stadion, scaune
de masă pentru bebeluși, scaune ca mobilier
de birou, scaune de baie pentru bebeluși,
scaune portabile pliante pentru stadioane, huse
de scaune (adaptate) pentru mobilier, scaune
ergonomice pentru masajul pe scaun, perne
pentru scaune ca piese de mobilier, perne pentru
scăunele de pe stadion, scaune fără picioare în
stil japonez (zaisu), perne de susținere pentru
scăunele de copii, scaune joase fără cotiere
așezate în fața șemineului, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi, suport
pentru spate portabil pentru folosirea la scaune,
combinație de scăunel pentru îngenunchere și
pentru așezat, pentru grădinărit, scaune de lucru
pentru persoane cu handicap fizic și cu mobilitate
redusă, scaune adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
de baie portabile pentru bebeluși, destinate
utilizării în cada de baie, perne de susținere
folosite la scaunele de siguranță de mașină
pentru copii, mese, mese decorative, mese
(mobilier), tejghele (mese), mese pliante, mese
laterale, mese consolă, mese pentru birouri,
mese pentru săli de mese, mese de scris, birouri
și mese, mese de lucru, mese de proiectare,
mese de tapițare, mese pentru computer, mese
de toaletă, mese cu piedestal, mese de masaj,
mese cu suport, mese de conferință, mese
cu banchete, mese de picnic, mese pentru
grădină, mese din metal, mese de expunere,
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mese de bucătărie, extensii pentru mese, mese
din marmură, baze pentru mese, mese din
mozaic, mese de camping, butuci (mese pentru
măcelari), mese pentru schimbarea scutecelor,
trepiede (mese pentru ferăstrău), mese pentru
desen (mobilier), mese de toaletă (mobilier),
mese cu înălțime reglabilă, panou de lipire tapet
(mese), bancuri (mese) de lucru industriale,
mese de lucru pentru proiectanți, mese pentru
case de marcat, mese de lucru pentru tâmplari,
mese de scris pentru birouri, mese pentru
periat animale de companie, mese joase în
stil japonez (zataku), mese de scris sau citit
pentru stat în picioare, mese adaptate pentru a fi
folosite de persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi, paturi divan, paturi portabile, paturi-
canapea, paturi ajustabile, paturi supraetajate,
paturi pliante, paturi pentru masaj, paturi de
spital, somiere pentru paturi, paturi din lemn,
paturi pentru câini, cadre de paturi, bare pentru
paturi, paturi pentru păsări, paturi cu apă, paturi
pentru copii, paturi de camping, structuri pentru
paturi, garnituri nemetalice pentru paturi, rotile
nemetalice pentru paturi, paturi portabile pentru
bebeluși, paturi de tip beanbag, paturi care
includ și divane, cuşti și paturi pentru animale,
paturi pentru animalele de companie, paturi,
așternuturi, saltele și perne, paturi prevăzute cu
saltele cu arcuri interioare, paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical, paturi hibride
sub formă de paturi de apă cu margini moi
(altele decât cele de uz medical), paturi adaptate
pentru a fi utilizate de către persoanele cu
dificultăți de mobilitate, baze pentru paturi cu
apă (altele decât cele de uz medical), paturi
pentru copii confecționate din pânză sub forma
unui sac, paturi cu aer, altele decât cele de
uz medical, perne, perne parfumate, perne
umplute, perne mari, perne (tapițerie), perne
gonflabile, perne decorative, perne cervicale,
perne pentru bebeluși, perne de baie, perne
de aer, perne pentru fotolii, perne pentru
alăptat, perne din bambus, perne de voiaj,
perne din latex, perne cu hrișcă, perne de
maternitate, perne umplute cu păr, articole
decorative textile (perne), perne de tip beanbag,
perne antirostogolire pentru bebeluși, perne
pentru podea japoneze (zabuton), perne pentru
animale de companie, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne de sprijin pentru cap,
perne gonflabile pentru susținerea gâtului, perne
de susținere a gâtului, perne din spumă cu
memorie, perne în formă de u, rogojini de dormit
(perne sau saltele), perne pentru poziționarea
capului la bebeluși, perne pneumatice, altele
decât pentru uz medical, ansambluri de arcuri
(nemetalice) pentru introducere în perne, perne

gonflabile, altele decât cele pentru uz medical,
perne pentru căptușit cuști pentru animale de
companie, perne cu apă, altele decât cele de
uz medical, perne cu aer, altele decât cele
de uz medical, perne pentru căptușit cuști
de transportat animale de companie, perne
de protecție, nu din metal, pentru picioare de
scaun, perne adaptate pentru sprijinirea feței
(altele decât cele pentru uz medical), perne
pentru gât (altele decât cele pentru uz medical
sau chirurgical), perne de aer sub formă de
mobilier (nu pentru uz medical), perne de
susținere a spatelui, care nu sunt de uz medical,
perne gonflabile (altele decât cele pentru uz
medical) pentru zona din jurul gâtului, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, șezlonguri,
șezlonguri gonflabile, șezlonguri pentru bronzat,
șezlonguri pentru plajă, șezlonguri pentru
transatlantice, șezlonguri pentru tratamente
cosmetice, șezlonguri prevăzute cu apărătoare
de vânt, șezlonguri de plajă cu acoperiș împletit,
tăvi nemetalice, tăvi de stivuire din plastic, tăvi
pentru tastatura de calculator, tăvi din lemn
care pot fi stivuite, tăvi nemetalice transparente
pentru alimente, de uz comercial, tăvi care pot
fi stivuite, din fibră vulcanizată, tăvi sub formă
de mobilier de expunere în magazine, tăvi care
pot fi stivuite, din plastic, pentru ambalarea
ouălor, tăvi, nu din metal (altele decât cele pentru
uz casnic), birouri, birouri (mobilier), birouri
portabile, birouri cu rulou, birouri modulare
(mobilier), birouri mobile pentru scris, birouri
cu înălțime reglabilă, paravane (mobilier) pentru
birouri, birouri joase în stil japonez (wazukue),
dulapuri încastrate, dulapuri metalice, dulapuri
(mobilier), dulapuri compartimentate, dulapuri
murale, corpuri de dulapuri, dulapuri pentru
arme, dulapuri cu bază, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri de haine, fețe pentru dulapuri, uși
de dulapuri, dulapuri din lemn, dulapuri de
bucătărie, dulapuri de siguranță, dulapuri pentru
vase, dulapuri de depozitare, dulapuri pentru
haine, dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
de farmacie, dulapuri ca mobilier, dulapuri
pentru chiuvete, dulapuri pentru baie, dulapuri
pentru dormitor, dulapuri pentru veselă, dulapuri
pentru toaletă, dulapuri cu vitrină, dulapuri
rezistente la foc, dulapuri pentru separarea
camerei, dulapuri pentru depozitarea articolelor,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri cu
proprietăți ignifuge, plăci frontale de dulapuri,
dulapuri prevăzute cu oglindă, dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), dulapuri pentru discuri (mobilier),
dulapuri izolate fonic (mobilier), accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), dulapuri de depozitare
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(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), piese pentru
dulapuri (nemetalice), dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri de veselă (mobilă),
dulapuri pentru vase (mobilă), dulapuri pentru
dosare de carton, dulapuri pentru baie incluzând
lavoare, dulapuri de siguranță nemetalice
(mobilier), dulapuri pentru coșurile de gunoi,
dulapuri nemetalice pentru unelte (goale),
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
servicii de ceai, mânere din ceramică pentru
dulapuri, dulapuri pentru casierii, din materiale
nemetalice, dulapuri nemetalice rezistente la
foc (mobilier), dulapuri metalice rezistente la
foc (mobilier), garnituri pentru dulapuri (nu
din metal), dulapuri pentru articole de ceai
(chadansu), opritoare pentru dulapuri, nu din
metal, unități de depozitare pentru conversia
dulapurilor, dulapuri pentru prezentare (altele
decât cele frigorifice), mânere din ceramică
pentru dulapuri, sertare și mobilier, dispozitive
pentru prinderea ușilor de dulapuri, nu din metal,
cuiere pentru paltoane, cuiere de haine, cuiere
pentru cravate, cuiere de haine (mobile), cuiere
de haine (mobilier), cuiere de pălării din metal,
capace nemetalice pentru șuruburi, capace
mobile pentru chiuvete, capace din plastic pentru
conserve, capace filetate, nemetalice, pentru
sticle, capace de piuliță decorative (nemetalice),
capace pentru cutii de scrisori (nu din metal
sau zidărie), capace din plastic de protecție
cu auto sigilare utilizate pentru piulițe, capace
din plastic de protecție cu auto închidere
utilizate împreună cu șuruburi, etajere, etajere
pentru chiuvete, etajere de birou, etajere pentru
biblioteci, etajere pentru încălțăminte, capcana
viselor (decorațiuni), decorațiuni pentru uși,
din plastic, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni de perete, din lemn, decorațiuni
de perete din ceară, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, scurgătoare pentru vase (mobilă),
vase din plastic pentru ambalare, vase din lemn
pentru plante, panouri separatoare, separatoare
pentru sertare, paravane separatoare (mobilier),
mânere rotunde nemetalice, mânere din
porțelan, mânere din sticlă, mânere din
ceramică, mânere de ușă, nemetalice, mânere
nemetalice pentru ferestre, mânere sferice din
plastic, mânere de sertare (nemetalice), mânere
rotunde din lemn, mânere nemetalice pentru

mobilier, mânere de sprijin nemetalice, mânere
de ușă din plastic, mânere din plastic pentru
uși, mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
mânere de ușă din porțelan, mânere din
porțelan pentru sertare, mânere din ceramică
pentru sertare, mânere pentru mobilă, din
plastic, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din sticlă pentru sertare, mânere din
plastic pentru sertare, mânere din lemn pentru
sertare, mânere din lemn pentru ferestre,
mânere din plastic pentru ferestre, mânere din
porțelan pentru ferestre, mânere rotunde pentru
plăci frontale (nemetalice), mânere rotunde
pentru uși, din lemn, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere rotunde pentru uși,
din porțelan, mânere rotunde pentru uși, din
sticlă, mânere pentru ferestre ghilotină, nu
din metal, mânere rotunde pentru uși, nu
din metal, mânere de coșciug confecționate
în principal din materiale plastice, mânere de
sertar sub formă de inel, care nu sunt din
metal, distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, distribuitoare de prosoape de hârtie
(fixe, nu din metal), distribuitoare de șervețele
(fixe) care nu sunt din metal, distribuitoare
fixe, nemetalice, de pungi pentru excremente
de câini, distribuitoare de hârtie de toaletă,
fixe, nu din metal, rezemătoare de picioare,
rezemătoare de cap gonflabile, rezemătoare
ajustabile pentru a sta în pat în poziție
șezând, taburete, taburete cu ax, taburete mobile
(mobilier), taburete pentru picioare, taburete cu
trepte, taburet înălțător (kick step), taburete
pentru picioare, montate în perete, picioare de
masă, picioare de scaun, picioare pentru mobilă,
picioare (nemetalice) pentru mobilier, picioare
de sprijin (mobilier), picioare pentru panouri de
expunere (nemetalice), picioare pentru standuri
de prezentare (nemetalice), protecții din fetru
pentru picioare de mobilier, saltele, saltele
ignifuge, saltele pneumatice, saltele camping,
saltele de schimb, saltele gonflabile flotabile
(saltele cu aer), saltele de pat, saltele cu arcuri,
cadre pentru saltele, saltele din paie, saltele de
dormit, saltele din spumă, saltele auto portabile,
saltele din latex, saltele pentru camping, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
futon (altele decât saltelele pentru naștere),
saltele gonflabile pentru camping, covorașe
pentru camping (saltele), protecții matlasate
pentru saltele, saltele cu aer pentru camping,
saltele din spumă pentru camping, saltele
reutilizabile pentru schimbat scutece, saltele
pentru copii, utilizate pentru dormit, rogojini de
dormit sub formă de saltele, saltele gonflabile,
altele decât cele pentru uz medical, ansambluri
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de arcuri (nemetalice) pentru introducere în
saltele, saltele cu aer, altele decât cele de
uz medical, socluri pentru ghivece de flori,
fotolii, fotolii rabatabile, fotolii umplute cu
polistiren (fotolii pară, fotolii puf), fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii de tip beanbag, fotolii in forma
de para, bidoane de lapte (nemetalice), bidoane
de plastic pentru depozitare, culcușuri gonflabile
pentru animale de companie, culcușuri portabile
pentru animale de companie, culcușuri pentru
animale de interior, culcușuri pentru animale
de companie, culcușuri pentru animale, căzi
de lemn (nu căzi de baie), dopuri pentru căzi,
nemetalice, cepuri (nemetalice) pentru căzi,
bare de prindere pentru căzi de baie, nu din
metal, trepte (scări) nemetalice, cleme pentru
prinderea covoarelor pe trepte (nemetalice),
scări și trepte mobile, nu din metal, mobilier,
fișiere (mobilier), mobilier integrat, cartoteci
(mobilier), scrinuri (mobilier), mobilier metalic,
mobilier școlar, tejghele (mobilier), pergole
(mobilier), mobilier capitonat, piedestaluri
(mobilier), mobilier transformabil, cărucioare
(mobilier), mobilier vechi, mobilier combinat,
mobilier încastrat, paravane (mobilier), unități
(mobilier), mobilier gonflabil, pufuri (mobilier),
comode (mobilier), console (mobilier), mobilier
baie, mobilier de expunere, mobilier pentru
caravane, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru camping, paravane portabile (mobilier),
partiții mobile (mobilier), mobilier pentru cantine,
paravane mobile (mobilier), elemente de
mobilier, uși pentru mobilier, mobilier din
oțel, mobilier din piele, mobilier de grădină,
mobilier pentru dormitor, mobilier pentru copii,
mobilier pentru bebeluși, piese de mobilier,
panouri de mobilier, panouri pentru mobilier,
mobilă și mobilier, mobilier de interior, mobilier
pentru computer, protecții pentru mobilier,
pereți despărțitori (mobilier), paravane simple
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
mobilier pentru magazine, mobilier din sticlă,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier convertibil tapițat, unități de
mobilier, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, sertare pentru mobilier, mobilier pentru
depozitare, mobilier de bucătărie, mobilier
pentru sere, mobilier din lemn, mobilier de
laborator, mobilier din stuf, mobilier din ratan,
muluri pentru mobilier, mobilier pentru arhivare,
mobilier de exterior, mobilier pentru șezut,
așternuturi japoneze (mobilier), mobilier pentru
saune, mobilier pentru vestiare, lăzi de cartofi
(mobilier), mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier pentru automobile-caravană, mobilier
din materiale plastice, mobilier de uz casnic,
module pentru depozitare (mobilier), mobilier

pentru expunerea produselor, stații de lucru
(mobilier), mobilier rabatabil pentru șezut,
module metalice demontabile (mobilier), lăzi
de unelte (mobilier), platouri pentru cizme
(mobilier), uși glisante pentru mobilier, panouri
despărțitoare mobile (mobilier), uși de mobilier
(nemetalice), suport de pălării (mobilier), unități
de depozitare (mobilier), încuietori de mobilier
nemetalice, mobilier folosit în săli, ecrane de
prezentare (mobilier), ecrane (mobilier) pentru
afișare, unități pentru picnic (mobilier), coșuri
de depozitare (mobilier), module nemetalice
demontabile (mobilier), unități pentru perete
(mobilier), mobilier pentru curte interioară,
mobilier de uz industrial, suport pentru broșuri
(mobilier), panouri pentru chei (mobilier), piese
de mobilier nemetalice, mobilier expunere
mărfuri (nemetalic), bancuri de lucru (mobilier),
tejghele de lucru (mobilier), unități de colț
(mobilier), mobilier de baie modular, unități
pentru cocktailuri (mobilier), mobilier realizat
din șipci, scuturi pentru șemineu (mobilier),
grilaje pentru șemineuri (mobilier), rechizite de
birou (mobilier), paravane din metal (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, pereți despărțitori
metalici (mobilier), sertare (piese de mobilier),
casete pentru chei (mobilier), materiale profilate
pentru mobilier, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, mobilier încastrat pentru dormitor, capre
de lemn (mobilier), mobilier metalic de birou,
garnituri nemetalice pentru mobilier, panouri
despărțitoare pentru mobilier, standuri pentru
lavoare (mobilier), accesorii metalice pentru
expunere (mobilier), mobilier confecționat din
material plastic, panouri de lemn pentru mobilier,
mobilier casnic confecționat din lemn, uși
glisante nemetalice pentru mobilier, unități de
prezentare asamblate (mobilier), mobilier pentru
cameră de zi, uși din metal pentru mobilier,
mobilier pentru terarii de interior, mobilier de
grădină din metal, mobilier pentru acvarii de
interior, storuri din lemn împletit (mobilier),
suprafețe de lucru portabile (mobilier), uși din
plastic pentru mobilier, pereți despărțitori din
plastic (mobilier), mobilier din tuburi de oțel,
uși din sticlă pentru mobilier, elemente de
perete metalice (mobilier), module mobile de
bar (mobilier), uși din lemn pentru mobilier,
sertare metalice (piese de mobilier), mobilier de
grădină din lemn, panouri sub formă de mobilier,
piese de asamblare pentru mobilier, panouri
decorative din lemn (mobilier), bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), suprafețe de
scris portabile (mobilier), unități de mobilier
pentru bucătării, mobilier de grădină din
aluminiu, uși transparente (nemetalice) pentru
mobilier, mobilier din plastic pentru grădină,
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mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
pentru animalele de companie, kituri de piese
(comercializate în format complet) pentru a
fi asamblate ca mobilier, mobilier nemetalic
(altul decât cel special confecționat pentru uz
medical sau de laborator), grilaje nemetalice
de protecție pentru bebeluși, copii și animale
de companie (mobilier), paravane de protecție
din materiale rezistente la foc, pentru uz casnic
(mobilier), tipare din plastic pentru utilizare
în cadrul procesului de fabricare de mobilier,
mobilier pentru persoane cu handicap fizic, cu
mobilitate redusă și invalide, pereți despărțitori
nemetalici (mobilier) confecționați din panouri
cu dispozitive de prindere, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, benzi decorative din materiale
plastice pentru canturi utilizate pentru mobilier
încastrat, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, ghidaje
(dispozitive de culisare) pentru sertare (articole
metalice pentru mobilier), ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi în
birouri, benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier, margini decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru mobilier,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), articole de organizare de dulap (piese
de mobilier), uși transparente (cu cadru de
metal) pentru mobilier, panouri pentru partea
din spate (piese de mobilier), console (mobilier)
pentru montarea unităților pentru echipamente
electronice, pereți despărțitori glisanți (pereți
despărțitori mobilier) pentru încăperi, mobilier
în miniatură confecționat din fibră de lemn,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, plăcuțe decorative murale (mobilier),
nu din materiale textile, seturi de mobilier
cu trei piese pentru salon, benzi din plastic
pentru protejarea marginilor mobilierului, table
pentru prezentări sub formă de mobilier, cadre
din lemn (mobilier) pentru aparate electronice,
cadre din lemn (mobilier) pentru aparate
electrice, mobilier de expunere pentru puncte
de vânzare, elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), suprafețe de lucru
sub formă de mobilier, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, panouri
sub formă de piese de mobilier, stații de
lucru pentru calculator personal (mobilier),
accesorii pentru baie sub formă de mobilier,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor de
literatură, mobilier adaptat pentru persoanele cu
dificultăți motorii, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), mobilier pentru
săli (de spectacole, de conferințe), mobilier
de magazin folosit la expunerea cartelelor,

panouri de expunere sub formă de mobilier,
uși rabatabile din metal (piese de mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
din materiale plastice pentru baie, mobilier
confecționat în principal din sticlă, uși rabatabile
(nemetalice) piese de mobilier, uși prefabricate
din metal pentru mobilier, unități de depozitare
cu suport (mobilier), mobilier în miniatură
confecționat din lemn, stații de lucru pentru
calculator (mobilier), pereți despărțitori detașabili
(mobilier) din metal, ornamente din plastic
extrudat pentru mobilier, uși fabricate din sticlă
pentru mobilier, uși transparente din sticlă
pentru mobilier, pereți despărțitori sub formă
de mobilier, panouri de afișare a publicității
(mobilier), unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, unități sub formă de soclu (mobilier),
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
uși prefabricate din lemn pentru mobilier,
cifre confecționate din plastic pentru mobilier,
suprafețe de lucru (piese de mobilier), fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, mobilier pentru
zonă de relaxare, bănci de lucru cu menghine
(mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, storuri de interior pentru ferestre
(mobilier), monturi pentru perii, table pentru
prezentări, panouri/table din material plastic,
table școlare magnetice folosite la prezentări,
table de scris cu cretă, pentru expunere, table
de jetoane cu litere (tablouri de afișare goale),
benzi canelate (nemetalice) pentru fixarea
tablelor de scris pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea tablelor de desenat
pe pereți, lăzi nemetalice, lăzi de plastic, lăzi
din lemn, lăzi de depozitare, lăzi din plastic
pentru compost, lăzi nemetalice pentru unelte
(goale), lăzi pentru scule nemetalice, goale,
lăzi de stocare confecționate din lemn, lăzi de
lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de stocare
confecționate din plastic, lăzi și palete, nu din
metal, lăzi de lemn cu sertare acoperite cu hârtie
decorativă, ecrane pentru șeminee (mobilă),
paravane de protecție pentru șeminee, bețișoare
din lemn pentru bomboane sau înghețată,
forme în mărime naturală ale corpului uman,
pentru expunerea hainelor, forme de plastic
pentru fabricarea săpunului destinate utilizării
în producția comercială, jaluzele termoizolante
(de interior), cleme pentru furtunuri nemetalice,
tambure nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, tambure nemecanice nemetalice
pentru furtunuri, tobe de înfășurare nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri, tobe de înfășurare,
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nemetalice, nemecanice pentru furtunuri,
tambure flexibile, nemecanizate, nemetalice
pentru înfășurarea furtunurilor, învelitoare
din plastic pentru cleme pentru furtunuri
metalice, tambure de înfășurat furtunuri de
aer (nemecanice și nemetalice), mosoare
nemetalice cu acționare manuală pentru
furtunuri de grădină, țăruși nemetalici pentru
corturi, capse (dispozitive de fixare) din plastic
pentru construcții din cort, agățătoare pentru
pălării din materiale nemetalice, covorașe pentru
țarcuri de bebeluși, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete, covorașe de protecție, detașabile,
pentru chiuvete, obloane (jaluzele), jaluzele din
hârtie, jaluzele din lemn, jaluzele interioare
(mobilă), jaluzele de interior, scripeți din plastic
pentru jaluzele, jaluzele de interior (rolete),
jaluzele lamelare (de interior), conectori pentru
jaluzele lamelare, jaluzele verticale (de interior),
jaluzele de bambus, comenzi pentru jaluzele
lamelare (neelectrice), jaluzele pentru ferestre
(de interior), echipamente din plastic pentru
jaluzele, jaluzele din lemn (de interior), jaluzele
metalice venețiene (de interior), jaluzele de
interior din lamele, cleme nemetalice pentru
fixarea jaluzelelor, jaluzele de interior și accesorii
pentru perdele și jaluzele de interior, jaluzele
de interior, din material textil, jaluzele orizontale
(de interior) pentru uși, jaluzele orizontale (de
interior) pentru ferestre, jaluzele lamelare de
interior pentru ferestre, jaluzele de interior din
materiale textile, accesorii, nu din metal, pentru
jaluzele, clame (nemetalice) pentru fixarea
jaluzelelor plisate, jaluzele din trestie, ratan sau
bambus (sudare), jaluzele cu șipci orizontale
(interioare) pentru uși, jaluzele opace (formate
din șipci, de interior), jaluzele de interior din metal
pentru ferestre, ecrane de interior sub formă
de jaluzele, jaluzele din clorură de polivinil (de
interior), jaluzele (interioare, cu stinghii) pentru
protecție împotriva luminii, jaluzele nemetalice
(cu șipci) pentru utilizare în interior, dispozitive de
acționare a jaluzelelor din materiale nemetalice,
stelaje de sticle, stative pentru sticle, dopuri
nemetalice pentru sticle, capsule pentru sticle
(nemetalice), dopuri de plută pentru sticle,
dopuri din plastic pentru sticle, dispozitive de
închidere pentru sticle (nemetalice), dispozitive
de închidere pentru sticle, nemetalice, navete
de sticle (altele decât metalice), dopuri
combinate din materiale nemetalice pentru
închiderea sticlelor, închizători de siguranță
rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice)
pentru sticle, clame (nemetalice) pentru fixarea
plaselor pentru insecte, ventuze (accesorii),
ventuze din plastic, ciocănele (pentru uși) din
materiale nemetalice, conuri rutiere de plastic,

delimitatoare (conuri de semnalizare mobile)
confecționate din materiale nemetalice, inele
pentru perdele, șine pentru perdele, vergele
de perdele, accesorii pentru perdele, glisiere
pentru perdele, bare pentru perdele, perdele
din mărgele, perdele decorative din mărgele,
cleme pentru perdele, perdele de bambus, role
pentru perdele, șine de susținere pentru perdele,
dispozitive pentru prinderea perdelelor, accesorii
pentru prinderea perdelelor, șine nemetalice
pentru perdele, șine metalice pentru perdele,
vergele nemetalice de perdele, vergele metalice
de perdele, cordoane pentru perdele draperii,
șine pentru perdele de duș, bare de susținere
pentru perdele, călăreți pentru șine de perdele,
dispozitive de agățare a perdelelor, dispozitive
pentru tragerea perdelelor, altele decât cele
acționate electric, accesorii pentru prinderea
perdelelor, altele decât cele din materiale textile,
cupe de șurub, nu din metal, țarcuri de
copii, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri (pentru
copii), panouri publicitare, panouri de afișare,
panouri pentru expoziții, panouri de stuf, panouri
pentru registre, panouri de afișare autocolante,
panouri publicitare din lemn, panouri publicitare
de plastic, panouri pliabile pentru expunere,
panouri de afișare publicitare, panouri de
montaj fotografic, panouri despărțitoare pentru
prezentări, panouri pentru afișarea materialelor
pictoriale, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de prezentare a bijuteriilor, panouri
pentru afișarea materialelor grafice, panouri de
prezentare pentru spații comerciale, panouri de
anunțuri (indicatoare) din plută, panouri pentru
afișarea materialelor de modelare, panouri
pentru expunere (neluminate și nemecanizate),
panouri pentru afișarea materialelor de tipărire,
panouri de expunere din materiale plastice,
panouri de expunere portabile pentru afișare,
panouri din porțelan pentru afișare publicitară
(neluminoase), portcarturi sub formă de panouri
de prezentare, panouri de afișaj (altele
decât cele electronice), panouri pentru scopuri
publicitare (neluminate și nemecanizate),
panouri din sticlă pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din lemn pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri din
plastic pentru afișare publicitară (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din materiale plastice
de uz publicitar (neluminos), distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
panouri de expunere prevăzute cu bare metalice
pliabile și interconectabile, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare panouri
de expunere, panouri de afișare pentru coșciuge
pentru afișarea de fotografii și informații despre
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persoanele decedate, panouri pentru notițe
îmbrăcate în stofă și cu panglici transversale,
scări nemetalice, tije pentru scări, scări din
plastic, scări din lemn, accesorii din plastic
pentru scări, bare de plastic pentru scări, scări
pentru biblioteci, nemetalice, scări fabricate din
lemn, muchii de scări din plastic, scări pliabile
confecționate din lemn, porți de siguranță pentru
uși sau scări, scări de lemn sau din materiale
plastice, grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, scări mobile nemetalice pentru
îmbarcarea pasagerilor, scări mobile nemetalice
pentru îmbarcarea pasagerilor, scări mobile
pentru îmbarcarea pasagerilor (nemetalice),
scări confecționate din fibră de sticlă, scări
pliabile confecționate din materiale plastice,
lighene din plastic.
21. Arzătoare lumânări, stingătoare de lumânări,
suporturi pentru lumânări, râșnițe de piper,
solnițe de piper, râșnițe de piper manuale, solnițe
de sare și piper, rasnite pentru sare si piper, țevi
pentru tras vin din butoaie (pipete), suporturi din
sticlă pentru lumânări, borcane (suporturi) pentru
lumânări, suporturi pentru lumânări groase,
suporturi de lumânări din sticlă, stingătoare de
lumânări, din metale prețioase, suporturi din fier
forjat pentru lumânări, suporturi pentru lumânări
din metale prețioase, suporturi pentru lumânări,
nu din metale prețioase, stingătoare de lumânări,
nu din metale prețioase, inele decorative pentru
lumânări din metale prețioase, sfeșnice de
perete non-electrice (suporturi de lumânări),
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice și
neelectrice, bidoane de apă pentru biciclete, perii
pentru curățarea componentelor de biciclete,
bidoane de apă goale pentru biciclete, pompe
de desfundat toaleta, pompe de vid pentru sticle
de vin, coșuri cu pedale, coșuri pentru gunoi,
coșuri de hârtii, coșuri pentru hârtii, coșuri pentru
plante, coșuri de flori, sticle (recipiente), bazine
(recipiente), recipiente ceramică, recipiente
pentru flori, recipiente pentru bărbierit, recipiente
pentru oțet, răcitoare (recipiente neelectrice),
recipiente pentru bucătărie, recipiente pentru
băuturi, recipiente pentru gheață, recipiente de
băut, recipiente pentru condimente, recipiente
pentru cosmetice, recipiente pentru pâine,
recipiente pentru potpourri, recipiente pentru
băut, recipiente pentru săpun, recipiente
de spălat proteze, recipiente (baloane de
sticlă), recipiente de uz casnic, recipiente
pentru depozitarea alimentelor, răcitoare pentru
băuturi (recipiente), set recipiente de bucătărie,
recipiente termoizolante pentru alimente,
recipiente din materiale țesute, recipiente
termoizolante pentru alimente, baloane de
sticlă (recipiente), răcitoare pentru sticle

(recipiente), flacoane de sticlă (recipiente),
recipiente pentru hrana păsărilor, recipiente
termoizolante pentru băuturi, recipiente pentru
reamenajarea plantelor, recipiente pentru servit
băuturi, sticle din sticlă (recipiente), recipiente
de ceai portabile, recipiente pentru periuțe de
dinți, recipiente neelectrice pentru încălzirea
biberoanelor, recipiente din aluminiu pentru
alimente, recipiente de sticlă pentru farmacii,
recipiente de băut pentru animale, recipiente
izolate pentru uz casnic, recipiente termoizolante
pentru uz casnic, săculețe și cutiuțe parfumate
(recipiente), recipiente (nemetalice) pentru
apă sfințită, recipiente pentru menaj sau
bucătărie, gamele (recipiente pentru gătit orez),
recipiente pentru copt din sticlă, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, recipiente cu
termoizolație dublă pentru alimente, recipiente
industriale din sticlă pentru ambalare, recipiente
industriale din porțelan pentru ambalare,
recipiente de menaj din metale prețioase,
suporturi portabile pentru recipiente de băuturi,
capace montate pentru recipiente de gunoi,
recipiente portabile multifuncționale de uz
casnic, recipiente pentru compost, de uz casnic,
recipiente pentru făcut floricele de porumb,
recipiente ermetice pentru boabe de cafea,
recipiente pentru produse de curățare a dinților,
recipiente din piatră artificială pentru uz casnic,
boluri din plastic (recipiente de uz casnic),
recipiente de mâncare pentru animale de
companie, capace de uz universal pentru
recipiente de bucătărie, recipiente sub vid pentru
boabe de cafea, recipiente pentru loțiuni, goale,
de uz casnic, recipiente izolate termic pentru
alimente sau băuturi, recipiente nemetalice
de menaj, cu închizătoare, pentru alimente,
tăvițe (recipiente pentru obiecte mici) pentru
uz casnic, capace de unică folosință pentru
recipiente de uz casnic, dispozitive de hrănire
pentru păsări sub formă de recipiente, recipiente
izolante pentru cutii de băuturi, de uz casnic,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, capace din
sticlă pentru recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, recipiente de uz casnic
pentru depozitarea hranei pentru animale de
companie, huse pentru ceainice, huse ajustate
pentru găleți, huse pentru mese de călcat, huse
termoizolante pentru doze, pentru menținerea
în stare caldă sau rece, cutii emailate, cutii de
ceramică, cutii din ceramică, cutii pentru ceai,
cutii pentru sandvișuri, cutii de sticlă, cutii pentru
picnic, cutii de porțelan, cutii din porțelan, cutii
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pentru pâine, pudre compacte (cutii), cutii pentru
bento, cutii pentru bețișoare chinezești, cutii
frigorifice portabile, neelectrice, cutii decorative
din sticlă, cutii nemetalice pentru monezi, cutii
pentru monezi (pușculițe), cutii metalice pentru
depozitare, cutii pentru periuțe de dinți, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cutii de ceramică
pentru monede, cutii pentru colecționari de
insecte, capace pentru cutii de șervețele, cutii
adaptate pentru ustensile de toaletă, cutii pentru
distribuirea șervețelelor de hârtie, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii din
metale prețioase pentru dulciuri, cutii de pastile,
pentru uz personal, cutii de bomboane din
metale prețioase, suporturi din plastic pentru
cutii de suc, cutii metalice pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de bomboane, nu
din metale prețioase, cutii de pastile (nu de
uz medical), capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, cutii de ceai, nu din metale
prețioase, cutii japoneze pentru alimente, tip
sufertaș (jubako), suporturi de căni, suporturi
de grătare, suporturi pentru tort, suporturi
pentru veselă, suporturi pentru prosoape,
suporturi pentru scobitori, suporturi pentru sticle,
suporturi pentru perii, suporturi de pahare,
suporturi pentru căni, suporturi pentru bureți,
suporturi pentru pahare, suporturi pentru linguri,
suporturi pentru buchete, suporturi pentru oale,
suporturi pentru ouă, suporturi pentru ceainice,
suporturi pentru săpunuri, suporturi pentru
săpun, suporturi pentru tocătoare, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru șampoane,
suporturi pentru brioșe, suporturi pentru băuturi
spumoase, suporturi de uscat rufe, suporturi
pentru săpun lichid, suporturi verticale pentru
sticle, suporturi ramificate pentru căni, suporturi
pentru întinderea mănușilor, suporturi pentru
uscarea vaselor, suporturi de uscat haine,
suporturi pentru întins cămăși, suporturi pentru
bețișoare chinezești, suporturi pentru întins
pantaloni, suporturi gonflabile pentru băuturi,
suporturi pentru bureți demachianți, suporturi
termoizolante pentru pahare, suporturi pentru
bețișoare parfumate, suporturi pentru pămătufuri
de bărbierit, suporturi pentru ustensile de
bucătărie, suporturi pentru lista de meniuri,
farfurii și suporturi pentru ghivece, suporturi
pentru plante (aranjamente florale), suporturi
pentru sticlă de vin, suporturi pentru periuțe
de dinți, suporturi pentru pahare din plastic,
suporturi pentru știuleții de porumb, suporturi
pentru ghivece de flori, suporturi de lumânare
cu stingător, suporturi de pahare pentru
baie, suporturi verticale pentru hârtie igienică,
suporturi de cuțite pentru masă, suporturi pentru

periile de wc, suporturi pentru perii de toaletă,
suporturi pentru perii pentru closet, suporturi
de perete pentru săpun, suporturi pentru fiare
de călcat, suporturi din porțelan pentru pahare,
suporturi din piele pentru pahare, suporturi
pentru hârtie de bucătărie, suporturi pentru
săpun de mâini, suporturi pentru hârtia de
toaletă, suporturi pentru șervețele de masă,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, suporturi pentru tăvi de
pizza, suporturi pentru capace de oale, suporturi
pentru pliculețe de ceai, suporturi pentru role
de hârtie igienică, suporturi pentru pahare mari
fără picior, suporturi de prăjituri din materiale
nemetalice, suporturi de șervețele din metale
prețioase, suporturi de farfurii (ustensile de
masă), suporturi pentru pahare (articole de
masă), suporturi pentru oliviere din metale
prețioase, suporturi pentru scobitori din metale
prețioase, suporturi pentru role de hârtie igienică,
suporturi pentru produse de spălat corpul,
suporturi de perete pentru întins rufe, suporturi
pentru feliile de pâine prăjită, suporturi pentru
așezat vasele fierbinți pe masă, suporturi de
masă pentru căni de ceai, suporturi pentru a
sprijini cuțitele la masă, suporturi de carduri cu
nume pentru masă, suporturi pentru șervețele,
nu din metale prețioase, suporturi din neopren
cu fermoar, pentru sticle, suporturi pentru acvarii
de interior (altele decât mobilierul), suporturi din
plastic de ouă pentru uz casnic, suporturi pentru
pungi din plastic, de uz casnic, suporturi de
masă pentru cină din materiale plastice, suporturi
ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii,
suporturi adaptate pentru preparate de fixare a
părului, suporturi pentru căzi de baie portabile
pentru bebeluși, suporturi pentru pahare, nu din
hârtie sau material textil, suporturi de întins rufe
pentru tavan, cu înălțime reglabilă, suporturi de
pahare, altele decât din hârtie și material textil,
suporturi ajustate pentru hârtie de șters, uscat,
lustruit și curățat, suporturi pentru sticle și pahare
de vin din metale prețioase, tăvi sau suporturi
individuale în stil japonez pentru cină (zen), tăvi
sau suporturi individuale de luat masa, în stil
japonez (zen), suporturi pentru halbe de bere, nu
din hârtie sau materiale textile, umerașe pentru
uscarea hainelor, umerașe pentru uscarea
hainelor, special concepute pentru îmbrăcăminte
de specialitate, rafturi pentru prosoape, rafturi
pentru legume, rafturi pentru condimente, rafturi
pentru cosmetice, rafturi pentru șampon, rafturi
pentru răcirea produselor coapte, rafturi pentru
săpun de mâini, rafturi pentru geluri de duș,
rafturi adaptate pentru fixative de păr, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului, rafturi
ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii, rafturi
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ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, vase ramekin, rame pentru uscarea și
menținerea formei articolelor de îmbrăcăminte,
cârlige de rufe, cârlige pentru încheiat nasturii,
mese de călcat, mese cu blat-tavă, perii pentru
mesele de biliard, vase de așezat în mijlocul
meselor, dispensere de ață dentară, dispensere
de șervețele pentru față, dispensere de șervețele
din celuloză, de uz casnic, dispensere personale
de pastile sau capsule, pentru uz casnic, tăvi
biodegradabile, tăvi compostabile, tăvi pentru
scurs, tăvi pentru prăjituri, tăvi pentru brioșe, tăvi
de scurgere, tăvi de servit, tăvi de tacâmuri, tăvi
pentru semințe, tăvi pentru desert, tăvi pentru
servit masă, tăvi turnante (pentru bucătărie), tăvi
de uz casnic, tăvi (platouri de servit), tăvi și
forme de copt, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi de copt din aluminiu, tăvi degradabile de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic,
tăvi de decongelare pentru bucătărie, tăvi de
uz casnic, din hârtie, tăvi de servire din metale
prețioase, tăvițe destinate utilizării la lăcuirea
unghiilor, tăvi și forme de copt (nu jucării), tăvi de
servire fabricate din trestie-indiană, tăvi pentru
servit, nu din metale prețioase, tăvi de copt fără
margini, din metal comun, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, capace pentru untiere,
capace pentru farfurii, capace pentru vase,
capace pentru cești, capace pentru caserole,
capace pentru cratițe, capace pentru acvarii
de interior, capace pentru platouri de brânză,
capace pentru tigăi de prăjit, închizători pentru
capacele de cratiță, capace izolante pentru
farfurii și vase, capace din plastic pentru ghivece
de flori, capace din silicon refolosibile pentru
acoperirea alimentelor, etajere pentru cadă din
material plastic, boluri pentru decorațiuni florale,
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, decorațiuni de perete
din teracotă, decorațiuni de perete din porțelan,
vase, vase întinse, vase ignifuge, vase sacrale,
vase adânci, vase pentru sos, vase pentru
gratinare, vase pentru condimente, vase din
sticlă, vase pentru amestecare, vase pentru
sufleu, vase pentru servit, vase din lut, vase pot
pourri, vase pentru muștar, vase din ceramică,
vase pentru cuptor, bureți pentru vase, vase de
ceramică, vase pentru unt, vase pentru prăjit,
vase pentru copt, picurătoare pentru vase, vase
de bucătărie, vase pentru bucătărie, vase de
lut, vase de bijuterii, vase pentru păstrarea
usturoiului, boluri din plastic (vase), vase pentru
scurs salata, lavete de spălat vase, vase pentru
tajine, neelectrice, vase pentru cuptoare cu
microunde, vase domestice termoizolate din
porțelan, vase de copt din porțelan, vase
din cositor pentru brutărie, vase de porțelan

pentru plante, vase pentru gătit din aluminiu,
vase din sticlă pentru fructe, vase domestice
termoizolante de sticlă, vase pentru copt din
ceramică, vase pentru copt din aluminiu, vase
pentru copt din sticlă, vase de gătit din hârtie,
vase neelectrice de făcut înghețată, vase pentru
plante din material plastic, oale cu presiune
(vase de bucătărie), vase destinate utilizării la
nuanțarea părului, vase non-electrice de gătit
orez, vase de băut pentru păsări domestice,
vase de uz casnic termoizolate de ceramică,
vase de mâncare pentru animale de casă,
vase pentru mâncare pentru animale de casă,
perii de vase cu dispensator de săpun, vase
neelectrice de făcut sorbet și înghețată, mânere
din material plastic pentru vase adânci, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, vase
de fiert orez pentru cuptor cu microunde, vase
de gătit de unică folosință din hârtie, vase
pentru copt la cuptor și servit la masă, vase de
metal pentru preparat înghețată si băuturi reci,
vase neelectrice pentru prepararea alimentelor
în baie de aburi, vase non-electrice pentru
servirea cafelei, din metale prețioase, vase
de făcut floricele de porumb la cuptor cu
microunde, separatoare de ouă, separatoare de
ouă (ustensile de bucătărie), separatoare de
ouă, neelectrice, de uz casnic, separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, separatoare din spumă pentru
degetele de la picioare, folosite la pedichiură,
mânere pentru mături, mânere pentru perii,
mânere nemetalice pentru perii, mânere de
mătură, nemetalice, mânere din plastic pentru
perii, mânere din plastic pentru mături, mânere
din plastic pentru perii de curățare, distribuitoare
de șervețele, distribuitoare de săpun,
distribuitoare pentru cosmetice, distribuitoare
de hârtie igienică, distribuitoare de băuturi,
neelectrice, distribuitoare de prosoape de hârtie,
distribuitoare de paie de băut, distribuitoare
de hârtie de bucătărie, distribuitoare de pastă
de dinți, distribuitoare de bile demachiante din
bumbac, distribuitoare de șervețele pentru uz
casnic, distribuitoare de role de hârtie igienică,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare de lichide pentru utilizare
cu sticle, distribuitoare de peliculă adezivă (altele
decât cele fixe), distribuitoare pentru hârtia
igienică (altele decât cele fixate), distribuitoare
de prosoape de hârtie (altele decât cele fixe),
distribuitoare de prosoape de mâini, care nu
sunt fixe, distribuitoare ajustate pentru hârtie de
șters, uscat, lustruit și curățat, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate de
acestea, adăpătoare nemecanizate sub formă
de distribuitoare portabile de apă și de lichide
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pentru animale de companie, discuri de exfoliere
a picioarelor, ghivece de lut, ghivece din sticlă,
ghivece de porțelan, ghivece de flori, ghivece
din ceramică, ghivece de sticlă, ghivece de
ceramică, ghivece din piatră, farfurioare pentru
ghivece de flori, ghivece din sticlă pentru flori,
ghivece de flori din porțelan, ghivece de flori
pentru ritualuri, ghivece de flori din hârtie, bețe
de sprijin pentru ghivece de flori, învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie, bidoane de lapte, bidoane pentru sport,
vândute fără conținut, căzi, căzi de baie pentru
bebeluși, căzi de plastic pentru copii, căzi
de baie pliante pentru bebeluși, căzi de baie
gonflabile pentru bebeluși, olițe pentru copii,
olițe portabile pentru copii, perii, ștergătoare
(perii), perii cosmetice, perii pentru unghii, perii
de unghii, perii pentru pardoseală, perii pentru
haine, perii pentru șemineuri, perii de baie,
perii pentru biberoane, perii pentru curățat, perii
pentru răzuire, perii pentru încălțăminte, perii
pentru încălțăminte, perii pentru pantofi, perii de
praf, material pentru perii, perii pentru prăjituri,
perii pentru rimel, perii pentru sticle, perii pentru
spălat, perii de spălat, perii de toaletă, perii
de toaletă, perii pentru spate, perii cu mop,
perii pentru gazon, perii pentru păr, perii pentru
exfoliere, perii de firimituri, perii pentru pilă, perii
pentru parchet, perii pentru țevi, perii pentru
vană, perii pentru ciuperci, perii de curățare,
perii pentru cai, păr pentru perii, perii pentru
șamponare, perii pentru tapet, perii și articole
pentru confecționarea periilor, perii (cu excepția
pensulelor), perii pentru curățarea mașinilor,
perii de curățat ambarcațiuni, perii neelectrice
pentru covoare, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru igiena personală, perii pentru țesălarea
cailor, perii pentru uz casnic, perii de dinți
electrice, perii pentru spălarea veselei, perii
pentru înlăturarea scamelor, filamente pentru
fabricat perii, perii pentru îngrijirea animalelor,
perii pentru curățarea covoarelor, perii pentru
spălat maşini, perii de curățare pentru cratițe,
perii pentru sticlele de lampă, perii de sârmă
pentru curățat, păr de cal pentru perii, perii pentru
animale de companie, perii de sârmă pentru cai,
păr de bovină pentru perii, perii pentru schiuri,
acționate manual, păr de enot pentru perii,
perii pentru curățarea echipamentului sportiv,
perii electrice rotative pentru păr, perii pentru
curățarea instrumentelor medicale, perii pentru
curățarea instrumentelor muzicale, perii încălzite
electric pentru păr, perii pentru ceară pentru
schiuri, perii de dinți pentru animale, perii
pentru tetine de biberon, perii adaptate pentru
curățarea carafelor, perii de curățare a grătarelor,
perii cu recipient pentru detergent, ustensile de

uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, raclete pentru pantofi prevăzute cu
perii, perii pentru curățarea biberoanelor pentru
bebeluși, păr de animale (perii și pensule), perii
pentru toaleta animalelor de companie, perii
de smolit, cu coadă lungă, perii pentru coamă
(piepteni pentru cai), perii pentru curățarea
articolelor de încălțăminte, perii cu aer cald
pentru păr, perii pentru curățarea echipamentului
de golf, perii destinate utilizării la nuanțarea
părului, perii de curățat roți de automobile,
perii electrice pentru animale de companie,
perii pentru îngrijirea terenurilor de golf, perii
pentru curățarea ciocului de ceainic, perii pentru
curățarea croselor de golf, perii de curățat
profiluri de ferestre, perii sonice oscilante pentru
îngrijirea pielii, perii pentru păr cu vibrații sonore,
păr de cal pentru confecționarea periilor, păr
de porc pentru confecționarea periilor, perii
pentru curățarea tancurilor și a containerelor,
perii pentru aplicarea substanțelor negre în
general, perii destinate utilizării pe scoarța de
copac, perii de ras din păr de bursuc, perii
anti-năpârlire pentru animale de companie, perii
pentru legume cu dispozitive de răzuit, perii
care pot fi fixate la furtunuri de grădină, perii
care pot fi fixate la furtunuri de apă, perii
electrice (cu excepția celor care sunt părți
de mașini), perii de curățare pentru aparate
de aer condiționat pentru automobile, perii
adaptate pe care se poate aplica un agent de
curățare, table pentru frământare, lăzi frigorifice,
lăzi de gunoi, grătare (neelectrice), grătare
(ustensile pentru gătit), grătare neelectrice
pentru bucătărie, grătare pentru camping,
grătare din pietre prețioase, grătare (ustensile
de bucătărie neelectrice), încălțătoare, limbi
de încălțat pantofii, mopuri, mopuri pivotante,
mopuri neelectrice cu pulverizator de apă,
fărașe, fărașe pentru firimituri, căni fabricate din
sticlă, căni metalice cu capac, căni realizate
din plastic, căni confecționate din porțelan, căni
fabricate din porțelan, căni confecționate din
ceramică, căni de dimensiuni mici, căni de ceai
(yunomi), căni din metale prețioase, căni cu
pereți dubli, căușe pentru hrana canină, boluri,
boluri pentru flori, boluri pentru bărbierit, boluri
pentru bomboane, boluri pentru servit, boluri
pentru peștișori, boluri de amestecat, boluri
cu ventuză, boluri de supă, boluri de sticlă,
boluri pentru dulciuri (zaharicale), boluri din
metale prețioase, boluri pentru servit (hachi),
boluri japoneze pentru orez (chawan), boluri
pentru fructe cu coajă lemnoasă, boluri de
zahăr din metale prețioase, boluri pentru flori
din metale prețioase, boluri pentru băut pentru
animale de companie, boluri pentru hrănirea
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animalelor de companie, automate, boluri în
stil japonez pentru servirea supei (wan), boluri
japoneze pentru orez, din metale prețioase
(chawan), boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, boluri japoneze pentru
orez, nu din metale prețioase (chawan), borcane,
borcane etanșe, borcane vidate, borcane pentru
depozitare, borcane de dulceață, borcane din
sticlă, borcane pentru conserve, borcane cu
capac, borcane pentru prăjiturele, borcane
pentru uz casnic, borcane din sticlă pentru
depozitare, bureți, bureți abrazivi, bureți metalici,
bureți cosmetici, bureți pentru corp, bureți de
menaj, bureți din sârmă, bureți pentru curățare,
bureți pentru frecare, bureți de baie, bureți
pentru bucătărie, bureți pentru curățat, bureți
metalici pentru curățat, bureți metalici pentru
curățat, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
de mare naturali, bureți pentru exfolierea pielii,
bureți pentru curățarea feței, bureți pentru baie
din plasă, bureți artificiali pentru uz casnic,
bureți de sârmă pentru cratițe, bureți pentru
curățarea instrumentelor medicale, bureți pentru
raclete de geam, bureți de față pentru aplicarea
machiajului, lână de oțel (bureți de sârmă), bureți
pentru aplicarea pudrei de corp, bureți de curățat
de uz casnic, bureți de microdermabraziune
pentru uz cosmetic, bureți abrazivi pentru
utilizare în bucătărie (curățare), bureți abrazivi
de bucătărie sau de uz casnic, bureți de
baie din plasă de nailon pentru curățarea
corpului, mănuși pentru exfoliere, mănuși
pentru grătar, mănuși de bucătărie, mănuși
pentru cuptor, mănuși de grădinărit, mănuși
de menaj, mănuși de lustruit, pulverizatoare
parfumate (goale), pulverizatoare de parfum,
pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare de uz casnic, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, pulverizatoare
atașate la furtunurile de grădină, pulverizatoare
de parfum, comercializate fără conținut,
pulverizatoare pentru parfum (comercializate
fără conținut), pulverizatoare pentru curățarea
gingiilor și a dinților, mănuși pentru spălarea
mașinilor, mănuși pentru lustruit pantofii, mănuși
pentru șters praful, mănuși de curățenie din
țesături, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși din cauciuc de uz casnic, mănuși din
cauciuc pentru uz casnic, mănuși abrazive
pentru curățat legume, mănuși abrazive pentru
exfolierea pielii, mănuși de bumbac de uz casnic,
mănuși din plastic de uz casnic, bețișoare pentru
cocktailuri, bețișoare pentru acadele, bețișoare
chinezești (tacâmuri), bețișoare chinezești de
unică folosință, difuzoare de uleiuri parfumate,
altele decât bețișoare parfumate, bețișoare

chinezești (tacâmuri) pentru învățarea copiilor,
furculițe de servit, furculițe pentru grătar, furculițe
de servit paste, veselă, altele decât cuțite,
furculițe și linguri, veselă, altele decât furculițe,
cuțite și linguri, ustensile de bucătărie, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, articole
pentru gătit și pentru servit masa, altele decât
furculițe, cuțite și linguri, veselă, caserole
(veselă), servicii (veselă), platouri (veselă),
veselă pentru servit, veselă pentru picnic,
veselă din ceramică, veselă din sticlă, servicii
de ceai (veselă), pahare (veselă de băut),
farfurii din plastic (veselă), servicii de cafea
(veselă), servicii pentru picnic (veselă), veselă
(ustensile de uz casnic), veselă, nu din metale
prețioase, pahare fără picior (veselă pentru
băut), ustensile cosmetice, ustensile de menaj,
ustensile pentru copt, ustensile de bucătărie,
ustensile de bucătărie, site (ustensile de menaj),
ustensile de gătit, neelectrice, tocătoare din lemn
(ustensile), șpacluri (ustensile de bucătărie),
forme (ustensile de bucătărie), spatule (ustensile
de bucătărie), broșete (ustensile de bucătărie),
ustensile de zdrobit alimentele, ustensile casnice
și de bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, ustensile de bucătărie pentru pregătirea
grătarului, coșuri din sârmă (ustensile de
bucătărie), prese de usturoi (ustensile de
bucătărie), produse de fragezire (ustensile de
bucătărie), site de cenușă (ustensile de menaj),
linguri de amestecat (ustensile de bucătărie),
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
forme din aluminiu (ustensile de bucătărie),
polonice (ustensile de menaj sau de bucătărie),
prese de tortilla, neelectrice (ustensile de
bucătărie), ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, linguri pentru gătit și servit (ustensile de
bucatarie), ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de mână
pentru scos sâmburi de curmale, bile de spălat
rufe utilizate ca ustensile de menaj, clești
pentru spaghete, clești pentru salată, clești
pentru zahăr, clești pentru gheață, clești pentru
legume, clești de servit, clești pentru carne,
clești pentru pâine, clești pentru grătar, clești
pentru sparanghel, forme de tort, forme pentru
prăjituri, forme pentru budincă, forme de prăjituri,
forme de bucătărie, forme pentru gătit, forme
pentru bucătărie, forme pentru cofetărie, forme
de copt, forme pentru ciocolată, forme pentru
brioșe, forme de copt prăjituri, forme pentru
coptul prăjiturilor, forme de inele pentru prăjituri,
forme de copt pentru patiserie, forme de copt
pentru prăjituri, forme pentru cuburi de gheață,
forme pentru cuburi de gheață, forme pentru
copt, din hârtie, forme pentru ochiuri de ouă,
forme de prăjituri, din metale comune, forme
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de prăjituri, din metal comun, forme de prăjituri,
din materiale nemetalice, forme pentru colțunași
de uz casnic, forme din plastic pentru cuburi
de gheață, forme pentru cuburi de gheață
pentru congelatoare, forme de plastic pentru
înghețată pe băț, forme pentru copt din carton de
unică folosință, fructiere, pahare biodegradabile,
pahare degradabile, pahare de whisky, pahare
fără picior, pahare din carton, pahare din hârtie,
pahare de coniac, pahare de vin, pahare de
rachiu, pahare de lichior, pahare de bere, pahare
de cocktail, pahare pentru margarita, pahare de
opal, pahare cu picior, pahare pentru băuturi
digestive, cupe de șampanie (pahare), pahare
din plastic sau hârtie, pahare pentru ouă din
metale prețioase, învelișuri protectoare pentru
paharele de băutură, pahare pentru ouă, nu
din metale prețioase, pahare pe bază de pastă
de hârtie biodegradabilă, termosuri, termosuri
pentru băuturi, termos neelectric, căni termos,
termos pentru alimente, solnițe din metale
prețioase, solnițe pentru condimente, solnițe,
sacoșe termoizolante, frapiere, frapiere pentru
sticle, frapiere pentru răcirea vinului, protecții
interioare pentru frapiere, frapiere (pentru sticle)
placate cu metale prețioase, mături, mături
mecanice, mături dure, mături pentru curățenie,
spatule, spatule cosmetice, spatule pentru
grătar, spatule pentru pește, spatule pentru
servirea tortului, spatule pentru utilizare în
bucătărie, spatule pentru orez (linguri pentru
servit orez gătit), spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare, pitici
de grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, pitici de grădină de sticlă, duze pentru
furtunuri, duze pentru furtunuri de apă, robinete
pentru furtunuri de stropire, duze de furtunuri
pentru stropit, baghete pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, stropitori, capete
de stropitori, jardiniere, jardiniere supraînălţate
de grădină, pușculițe, pușculițe din porțelan,
pușculițe din ceramică, pușculițe din metal,
pușculițe confecționate din metale prețioase,
pușculițe, nu din metale prețioase, pungi de
pânză de tifon folosite la gătit, calapoade pentru
pantofi, calapoade pentru pantofi (sisteme de
întindere), calapoade pentru cizme și ghete
(sisteme de întindere), infuzoare de ceai,
infuzoare de ceai din metale prețioase, infuzoare
de ceai, nu din metale prețioase, savoniere,
găleți pliabile, găleți de plastic, găleți pentru
baie, găleți pentru clătire, găleți pentru mop,
găleți de cărbuni, găleți pentru saună, găleți de
uz industrial, găleți prevăzute cu role, găleți de
uz domestic, găleți cu storcător pentru mop,
găleți prevăzute cu storcător pentru mop, găleți

pentru cărbuni de uz menajer, găleți pentru
mop prevăzute cu storcător pentru mop, găleți
de plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
tocătoare, tocătoare pentru brânză, tocătoare din
lemn pentru bucătărie, strecurători, strecurători
de ceai, strecurători pentru menaj, greble
pentru covor, ștergătoare de jaluzele neelectrice,
sticle, sticle frigorifice, sticle biodegradabile,
sticle reutilizabile, răcitoare pentru sticle, sticle
pentru apă, sticle de lichior, deschizătoare de
sticle, deschizătoare de sticle, sticle din plastic,
sticle, vândute goale, sticle de băut, sticle
din biomateriale, dispozitive anticurgere pentru
sticle, sticle pentru sportivi (goale), sticle cu nisip
decorative, deschizătoare de sticle (manuale),
sticle goale pentru pulverizare, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, sticle de culoarea
opalului, instrumente pentru curățarea sticlei,
deschizătoare de sticle cu cuțitașe, sticle pentru
băuturi pentru sportivi, sticle de servit sake
(tokkuri), sticle shaker vândute fără conținut,
dispozitive de turnat pentru sticle, dopuri de
sticlă pentru sticle, sticle de sifon pentru apă
carbogazoasă, sticle de apă din plastic (goale),
sticle pentru produse farmaceutice vândute
goale, deschizătoare de sticle, electrice și
neelectrice, sticle pentru aplicarea vopselei de
păr, sticle de apă din aluminiu, goale, sticle de
apă reutilizabile din oțel inoxidabil, sticlă plană
(cu excepția sticlei folosite pentru construcții),
sticlă semiprelucrată (cu excepția sticlei folosite
în construcții), sticlă neprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcție), sticle de apă din
plastic reutilizabile, vândute fără conținut, foi din
sticlă (cu excepția sticlei folosite în construcții),
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția
sticlei de construcție), sticle de apă din oțel
inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei folosite în construcții, gulere de picurare
pentru vin, special adaptate pentru a fi utilizate
în jurul părții de sus a sticlelor de vin pentru
a opri picăturile, site, site de bucătărie, site
pentru vin, site pentru făină, site pentru menaj,
site pentru cenușă, de uz casnic, sucitoare
pentru patiserie, instrumente cu ventuze pentru
desfundarea țevilor, teluri, teluri de bucătărie
(neelectrice), tigăi, tigăi neelectrice, tigăi din
sticlă, tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru ouă,
tigăi cu mâner, tigăi pentru clătite, tigăi de prăjit,
tigăi pentru prăjit, tigăi pentru prăjit, tigăi întinse
pentru gătit, tigăi de clătite suedeze, tigăi de
prăjit ouă, raclete pentru tigăi și oale, tigăi non-
electrice de gătit, oale și tigăi portabile pentru
camping, oale și tigăi pentru gătit (non-electrice),
cratițe, cratițe metalice, cratițe (neelectrice),
cratițe pentru fiert lapte, oale pentru clei, oale
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de noapte, oale de gătit, oale neelectrice pentru
făcut conserve (oale sub presiune), oale de
gătit sub presiune, oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale duble pentru bain-
marie, oale pentru gătire lentă (neelectrice),
castroane, castroane biodegradabile, castroane
compostabile, castroane japoneze pentru orez
(chawan), castroane pe bază de pastă de hârtie
biodegradabilă, farfurii, farfurii comemorative,
farfurii suvenir, farfurii biodegradabile, farfurii
compostabile, farfurii degradabile, farfurii
decorative, farfurii din hârtie, farfurii din plastic,
farfurii de colecție, farfurii din sticlă, farfurii pentru
potpuriu, farfurii din silicagel, pămătufuri pentru
mobilă, pămătufuri de praf, pămătufuri pentru
bărbierit, pămătufuri pentru pudrat, ștergătoare
de geamuri, ștergătoare de mobilă, ștergătoare
de geam telescopice, polonice pentru servit,
polonice de servit, polonice pentru servirea
vinului, polonice de bucătărie cu fund plat,
polonice cu fundul plat, halbe, halbe pentru bere,
halbe de bere, halbe de bere, halbe mari de
bere, halbe din metale prețioase, bare pentru
prosoape, inele pentru prosoape, coșuri pentru
prosoape, inele pentru prosoape (accesorii de
baie), inele și bare pentru suportul prosoapelor,
pâlnii, pâlnii din plastic, pâlnii de bucătărie,
pâlnii pentru uleiuri de automobile, vaze, vaze
conice, vaze pentru flori, vaze din sticlă, vaze
pentru podea, urne fiind vaze, vaze din piatră
pentru podea, vaze din lut pentru podea, vaze
din sticlă pentru podea, vaze din ceramică
pentru podea, vaze, nu din metal prețios, vaze
de flori din metale prețioase, spărgătoare de
nuci, spărgătoare de nuci din metale prețioase,
spărgătoare din metale prețioase pentru nuci,
spărgătoare de nuci care nu sunt făcute din
metale prețioase, ceainice, ceainice cu fluier,
ceainice din metale prețioase, ceainice în
stil japonez pentru servirea ceaiului (kyusu),
ceainice în stil japonez pentru servirea ceaiului
din metale prețioase (kyusu), blocuri pentru
cuțite, tirbușoane cu cuțite, scânduri pentru
cuțite, dispozitive de sprijin pentru cuțite de
tăiat carnea, răzătoare, răzătoare pentru utilizare
în bucătărie, răzătoare specială pentru coaja
de citrice, cupe, cupe pentru fructe, cupe
pentru băut, cupe confecționate din ceramică,
cupe confecționate din lut, cupe, altele decât
cele din metale prețioase, lingură de cupe
pentru pepene galben, cupe de copt din silicon,
panouri din sticlă (articol semiprelucrat), carafe,
nu din metale prețioase, carafe din metale
prețioase, carafe de vin, carafe din sticlă, carafe,
râșnițe neelectrice, râșnițe menajere neelectrice,
râșnițe de cafea, râșnițe de cafea manuale,

râșnițe neelectrice pentru cafea, râșnițe pentru
condimente (neelectrice), râșnițe manuale de uz
casnic, râşniţe de sare acţionate manual, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare), centuri
pentru machiori
34. Articole pentru uz cu tutun, pipe, scrumiere
pentru fumători, scrumiere din metale prețioase,
scrumiere cu brichete integrate, scrumiere
portabile sub formă de săculeți, scrumiere pentru
fumători confecționate din metale neprețioase,
huse pentru pipe, dispozitive de curățat pipe de
tutun, recipiente de tutun, recipiente de tutun,
recipiente și umidificatori pentru tutun, huse
pentru țigări electronice, cutii de chibrituri, cutii
pentru trabucuri, cutii pentru țigări electronice,
cutii de chibrituri din metale prețioase, cutii din
metale prețioase pentru pipe, cutii de trabuc din
metale neprețioase, cutii din metale neprețioase
pentru pipe, cutii pentru trabucuri din metale
prețioase, cutii pentru țigări din metale prețioase,
cutii cu umiditate constantă pentru trabucuri, cutii
de chibrituri nu din metale prețioase, suporturi
de cutii pentru tutun de prizat, suporturi pentru
chibrituri, suporturi pentru țigarete electronice,
suporturi pentru pipe de tutun, suporturi pentru
pipe (articole pentru fumători), suporturi pentru
chibrituri din metale prețioase, suporturi pentru
chibrituri nu din metale prețioase, muștiucuri
din chihlimbar pentru trabucuri și suporturi de
trabucuri, suporturi pentru ținerea trabucurilor
în timp ce se fumează, din metale prețioase,
distribuitoare de tutun de prizat, borcane de
tutun, dispozitive de stins țigarete și trabucuri
încălzite, precum și bețișoare de tutun încălzit,
râşniţe pentru tutun.
35. Activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare în
materie de activități de marketing, afișaj, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, agenții de relații cu publicul,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
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afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizare pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, compilare
de statistici privind publicitatea, căutare de
sponsorizare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzarea de date privind publicitatea, editare
post-producție de publicitate și reclame, editare
și actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, organizarea de expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații privind marketingul, furnizare
de informații privind publicitatea, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizare de modele în
scopuri publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, indexare web în scop
comercial sau publicitar, informații de marketing,
împărțirea de mostre de produse, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, intermediere de contracte

de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere publicitară, intermediere
publicitară în cinematografe, lipirea de afișe
publicitare, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, marketing de referință,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing folosind influenceri, marketing
imobiliar, marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing utilizând factori de
influență, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea site-
urilor altor persoane, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului pe site, organizare de
lansări de produse, organizare de parade
de modă în scopuri de promovare a
vânzărilor, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, (organizarea de)
trageri la sorți cu premii în scopuri publicitare,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate,
în folosul terților, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de documente publicitare,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
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pregătirea și distribuirea reclamelor, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție
de clipuri publicitare, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de emisiuni
de teleshopping, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
de sunet în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, productie de publicitate televizata si
radiofonica, producție de materiale publicitare,
producție de programe de teleshopping,
producție de reclame cinematografice, producție
de reclame radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, proiectare de studii de marketing,
promovare a vânzărilor de produse din industria
modei prin articole promoționale în reviste,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, promovare
a vânzărilor pentru terți prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse prin factori de influență,
promovare de produse prin influeceri, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin programe
de carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terti, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovare (publicitate) de

concerte, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, promovarea comercială,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
operelor de artă ale altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
competiții sportive, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea serialelor (filme)
pentru terți, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, pregătirea de texte
publicitare, publicitate, abonament la un canal
de televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, abonamente la ziare, achiziții
de contracte de furnizare de energie pentru
terţi, achiziții de produse în numele societăților
terțe, achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții de import-
export în domeniul energiei, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
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administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanta in management
de cumparare, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,

intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, închiriere de case de
marcat, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, pentru terţi, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
servicii de internet, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizare de abonamente
la pachete media, organizare de abonamente
la servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la
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servicii de colectare electronică a taxelor
pentru alte persoane, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
realizarea abonamentelor la servicii telematice,
telefonice și informatice (internet), regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative cu privire la
asigurări stomatologice, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii administrative referitoare
la planurile de cumpărare de acțiuni de către
angajați, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente
la ziare, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare cu articole de birou
pentru terți, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de comandă în contul terților,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de comparare
a prețurilor la energie, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții de
bunuri și servicii, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a

vânzărilor, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicații pentru terți, achiziții
de întreprinderi, pentru terţi, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru aeroporturi, administrare a afacerilor
pentru agenții și brokeri de asigurări, pe
bază de externalizare, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot,
administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru manechine, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare interimară de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale cu
capital străin, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, administrarea centrelor de apeluri pentru
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terți, administrarea condominiilor, administrarea
hotelurilor, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în domeniul
administrării întreprinderilor industriale sau
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru întreprinderi industriale sau
comerciale în legătură cu gestionarea activităților
lor, asistență pentru întreprinderi industriale
în legătură cu conducerea afacerilor lor,
asistență pentru întreprinderi în materie de
administrare a afacerii, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în

conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață în
scopuri comerciale, dezvoltarea de sisteme de
management al spitalelor, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în afaceri, furnizare
de asistență în managementul afacerilor,
furnizare de asistență pentru înființarea unei
afaceri în sistem de franciză, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizare de servicii de
administrare a cursurilor academice pentru
instituții de învățământ, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relațiilor cu clienții, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor de
rambursare pentru alte persoane, înmatriculare
de vehicule și transfer de titluri de proprietate,
înregistrarea de comunicate scrise și de
date, investigații comerciale, management
computerizat de birouri, management de
afaceri comerciale, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
de afaceri în domeniul atracțiilor pentru
vizitatori, management de hoteluri pentru
terți, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, management
în procesele de afaceri, managementul
activităților de impresariat artistic, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul afacerilor cu flote de
transport (pentru terți), managementul afacerilor
cu parcuri auto (pentru terți), managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor
aeriene, managementul computerizat al
afacerii (pentru terți), managementul de
afaceri al locurilor amenajate pentru

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



divertisment, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanță privind aspectele
demografice, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru terți),
managementul spitalelor, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
negociere de tranzacții comerciale pentru artiști
scenici, organizare de întâlniri de afaceri,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
pentru terți de servicii de mesaje telefonice
de întâmpinare și de servicii de recepționare
telefonică, organizarea afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum
și înființări de întreprinderi, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, planificarea succesiunii de
afaceri, pregătire de studii de proiect referitoare
la aspecte legate de afaceri, realizarea de
studii de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri, reorganizare a proceselor de afaceri,
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
administrare a afacerilor furnizate de agenții
teatrale, servicii de administrare a afacerilor
privind achiziția de întreprinderi, servicii de
administrare a afacerilor privind dezvoltarea
întreprinderilor, servicii de administrare de
stocuri, servicii de administrare pentru birou
(pentru terți), servicii de afaceri privind înființarea
de afaceri, servicii de agenție literară constând
în negocierea contractelor, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de colaborări de afaceri în rețea,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de coordonare de proiecte de
afaceri pentru proiecte de construcții, servicii
de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de expertiză în materie de
eficiența afacerilor, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de externalizare
în domeniul operațiunilor comerciale, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de funcții administrative, servicii de

gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de gestionare a lanțului de
aprovizionare, servicii de impresariat pentru
manechine, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de management de afaceri
pentru fotbaliști, servicii de management hotelier
(pentru terți), servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de recepție
pentru vizitatori (funcții de birou), servicii de
reprezentanță comercială, servicii de specialitate
privind eficiența în afaceri, servicii de strategie în
afaceri, servicii de transcriere medicală, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, servicii pentru
afaceri referitoare la organizarea de societăți
mixte, servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, furnizare a unui registru cu
site-urile web ale terților pentru a facilita
tranzacții comerciale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere
de panouri publicitare, închiriere de panouri
publicitare digitale, închiriere de panouri în
scopuri publicitare, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, servicii de
publicitate constând din panouri cu două fețe
purtate pe umeri de persoane.

───────
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(210) M 2022 07714
(151) 26/10/2022
(732) ERBOZETA S.P.A. SA, STR.

DELLE SERIOLE, 41/43,
CHIESANUOVA, 47894, SAN
MARINO

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE, NR. 51, BL. 37, SC. 2, AP.
63, SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040425,
ROMANIA

(540)

ACNEDEP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpunuri, șampoane, produse cosmetice
pentru piele, creme dermatologice, altele decât
pentru scopuri medicale, creme cosmetice,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni pentru față
de uz cosmetic, loțiuni pentru curățarea pielii de
uz cosmetic.
5. Geluri de uz dermatologic, creme
de uz dermatologic, soluții de uz
dermatologic, șampoane medicinale, preparate
dermatologice, produse dermatologice
farmaceutice, suplimente alimentare, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare lichide, suplimente nutritive care
conțin extracte vegetale și vitamine.

───────

SPLAIUL INDEPENDENȚEI, NR.
313B, BUCUREŞTI, 060042,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
26.11.03; 05.01.10

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), auriu (HEX #b88a13)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, servicii de
inchiriere cazare temporara, rezervare pentru
pensiuni, camping.

───────

(210) M 2022 07715
(151) 26/10/2022
(732) SC AFACERI MEDIA GRUP SRL,

Batroun 
Lebanese cuisine
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(210) M 2022 07716
(151) 26/10/2022
(732) ERBOZETA S.P.A. SA, STR.

DELLE SERIOLE, 41/43,
CHIESANUOVA, 47894, SAN
MARINO

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE, NR. 51, BL. 37, SC. 2, AP.
63, SECTOR 3, BUCUREŞTI, 040425,
ROMANIA

(540)

DERMADEP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpunuri, șampoane, produse cosmetice
pentru piele, creme dermatologice, altele decât
pentru scopuri medicale, creme cosmetice,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni pentru față
de uz cosmetic, loțiuni pentru curățarea pielii de
uz cometic.
5. Geluri de uz dermatologic, creme
de uz dermatologic, soluții de uz
dermatologic, șampoane medicinale, preparate
dermatologice, produse dermatologice
farmaceutice, suplimente alimentare, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare lichide, suplimente nutritive care
conțin extracte vegetale și vitamine

───────

(210) M 2022 07717
(151) 26/10/2022
(732) DIGITAL PROFESSIONAL TEAM

SRL, STR. CAMPIA LIBERTATII,
NR. 43, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030366, ROMANIA

(540)

Fulfilo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 19.03.03

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 07718
(151) 27/10/2022
(732) NICOLAE CEBOTARENCU,

STRADA BARSANEST, NR.18,
AP.29, SECTOR 6, BUCURESTI,
026182, ROMANIA

(540)

SHIKO DESIGN
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.04.05; 26.11.13

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

9. Modele de design grafic descărcabile.
36. Evaluări financiare privind designul de
clădiri.
37. Amenajări interioare ale
birourilor(constructii).
41. Formare în domeniul designului, servicii
educaționale în domeniul designului,
organizarea de cursuri de pregătire în domeniul
designului, servicii de formare în domeniul
designului, organizare de cursuri de pregătire
în domeniul designului, instruire în domeniul
amenajărilor interioare.
42. Design pentru magazine, design de mobilier,
design pentru restaurante, design artistic
comercial, design de produs, design vizual,
design grafic, design arhitectural, design
industrial, design industrial , stilism (design
industrial), design artistic industrial, servicii
de design mobilier, design interior pentru
magazine, proiectare (design) de restaurante,
proiectare (design) de puburi, servicii de design
arhitectural, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de cluburi, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de clădiri,
artă grafică și design, proiectare (design)
de bucătării, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri, servicii de
design comercial, design de centre comerciale,
design grafic și industrial, servicii tehnologice
privind designul, consultanță privind designul
ambalajelor, proiectarea (designul) spațiului
interior, evaluări tehnice privind designul,
planificare în domeniul designului, cercetare în
domeniul designului, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de
design de încălțăminte, servicii de design
pentru restaurante, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de mobilier de
birou, design grafic asistat de calculator, design
de ambalaje pentru terți, design de clădiri de
birouri, design arhitectural pentru planificare
urbană, servicii de design privind interioarele
magazinelor, servicii de design interior pentru
magazine, întocmire de rapoarte referitoare
la design, servicii pentru proiectare (design)
de spitale, evaluare a designului de produs,
analiză a designului de produs, servicii de
design de dulapuri, servicii de design privind

vitrinele magazinelor, servicii de design interior
și exterior, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de design interior pentru
buticuri, servicii de design arhitectural pentru
expoziții, servicii pentru proiectare (design)
de puburi, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design)
de cluburi, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, servicii de design grafic pentru
calculator, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii de design grafic pentru
suprafețe vitrate, creare de design de produse
de consum, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii pentru designul de clădiri
industriale, design de modele simulate pe
calculator, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, servicii de design interior
pentru comerțul cu amănuntul, servicii pentru
proiectare (design) de unități de restaurație,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, servicii de design de mobilier pentru
interiorul clădirilor, servicii de design de
mobilier pentru interiorul aeronavelor, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de consultanță în materie de design
industrial, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, design de modele 3d
pentru imprimantă 3d, design de modele de
simulare pe calculator, servicii tehnologice
și design privind acest domeniu, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, servicii
de design privind publicarea de documente,
proiectare și design grafic pentru crearea site-
urilor web, servicii de consiliere în materie
de inginerie de design, servicii de design în
materie de reproducere de documente, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
consultanță profesională privind designul de
bucătării la comandă, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, servicii de design
de mobilier pentru interiorul automobilelor,
proiectare (design) de turnuri de birouri cu mai
multe etaje, schițe de design pentru ambalaje,
recipiente, veselă și tacâmuri pentru masă,
servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, amenajarea interioară
magazinelor, amenajări interioare comerciale,
amenajări interioare pentru clădiri, platforme
pentru design grafic sub formă de software
ca serviciu (saas), furnizare de informații în
domeniul designului arhitectural printr-un site
web, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
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combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
designul de exterior.
44. Design de grădină și peisagistic.

───────

(210) M 2022 07719
(151) 27/10/2022
(732) SC ECO ULTRASOUND SRL,

STR. LĂMÂIȚEI, NR.7, JUDET
MURES, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

AZAREEA MEDICALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 26.01.05; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.07

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Activități transmitere internet.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 07720
(151) 27/10/2022
(732) RAUL - VANZARI MOTO

S.R.L., STR. MARTIR CORNEL
POPESCU, NR. 21, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

MotoTM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
18.01.05; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a
motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje laterale pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
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motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive pentru sprijinirea picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de iluminat
pentru motociclete(exceptand 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
lamotociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje laterale pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive pentru sprijinirea picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, servicii de vânzare

cu ridicata si amănuntul online referitoare
lamotociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje laterale pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive pentru sprijinirea picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri
de frână (componente ale motocicletelor),
panouri frontale de protecție (piese de
motociclete), camere de aer pentru pneuri de
motociclete, faruri pentru motociclete, dispozitive
de iluminat pentru motociclete, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje laterale pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
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motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive pentru sprijinirea picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje laterale pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri
de frână pentru motociclete, apărători de
noroi pentru motociclete, lanțuri cu role
pentru motociclete, etriere de frână (piese
de motociclete), schimbătoare de viteze
(piese de motociclete), butuci de roată
pentru vehicule (motociclete), dispozitive
pentru sprijinirea picioarelor pentru motociclete,
cabluri de ambreiaj (componente ale
motocicletelor), pedale de frână (componente
ale motocicletelor), cabluri de frână (componente
ale motocicletelor), panouri frontale de protecție
(piese de motociclete), camere de aer pentru

pneuri de motociclete, faruri pentru motociclete,
dispozitive de iluminat pentru motociclete,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje laterale pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive pentru sprijinirea picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de iluminat
pentru motociclete, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
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motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje laterale pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive pentru sprijinirea picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de iluminat
pentru motociclete, 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, agentii de servicii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
39. Închirieri de motociclete, închirierea
mijloacelor de transport.

───────

(210) M 2022 07721
(151) 27/10/2022
(732) CONSULTANTA UBC SRL, STR.

PÂRÂULUI, NR. 1, MANSARDA,
AP. 2, SAT REDIU, JUDET IASI,
COMUNA REDIU, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

UBC
(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
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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, consultanță în
afaceri, consultanță profesională în afaceri ,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, consultanță în afaceri
pentru firme, servicii de consultanță în
afaceri, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță în afaceri privind
publicitatea, consultanță în materie de
afaceri, consultanță privind cercetarea în
afaceri, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță în domeniul strategiilor de afaceri,
consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în administrarea afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
afaceri privind insolvabilitatea, managementul
și consultanța în procesele de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri privind
producția, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, consultanță
în materie de management al afacerilor,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi industriale, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, consultanță în domeniul afacerilor
privind reorganizarea financiară, consultanță în
materie de eficiență a afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind prelucrarea datelor,
consultanță privind organizarea de campanii
promoționale în afaceri, servicii de consultanță
în afaceri privind performanțele întreprinderilor,
consiliere și consultanță în afaceri referitoare
la francizare, servicii de consultanță și
consiliere în managementul afacerilor, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,

consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, servicii de
asistență și consultanță în managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, consultanță
în afaceri, în domeniul transportului și
al livrărilor, servicii de consultanță în
materie de management al afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi industriale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
consultanță în administrarea afacerilor cu privire
la aspecte legate producție, managementul
afacerilor și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, servicii de consultanță în
materie de organizare și management al
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanță în managementul
afacerilor în domeniul călătoriilor în interes de
serviciu, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, consultanță în administrarea afacerilor,
în domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, servicii de consultanță în
afaceri privind implementarea de sisteme de
management al calității, consultanță în materie
de management al afacerilor în sectorul de
transport și livrări, servicii de consultanță în
afaceri privind deschiderea unei reprezentanțe
auto în sistem de franciză, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.

───────
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(210) M 2022 07724
(151) 27/10/2022
(732) TUDOREL PILAF, STR. LACUL

URSULUI NR.2, BL P1, SC, 2, ET,
1, AP 15, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ZAIAFET

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 02.03.26; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 07726
(151) 02/11/2022
(732) UNIQUE LANDSCAPING SRL,

ALEEA AZUGA NR. 9, SC. 2, AP.
22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

UNIQUE LANDSCAPING
Grădini cu amprentă artistică

(531) Clasificare Viena:
02.09.17; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire și de înfrumusețare pentru persoane
și animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 07728
(151) 27/10/2022
(732) CAZANARIA OBREJANA SRL,

SAT OBREJA NR. 639, JUD.
CARAȘ SEVERIN, COMUNA
OBREJA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

CĂZĂNĂRIA OBREJANA 1927
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.12.01; 25.12.25; 27.07.01

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, pălincă,
rachiu.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț cu
băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2022 07729
(151) 27/10/2022
(732) NUR TRADE, B-DUL TRAIAN S3

P, JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
610130, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

DOUBLE ONE

(531) Clasificare Viena:
02.05.03

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

3. Extensii gene.
26. Extensii par.

───────

(210) M 2022 07731
(151) 27/10/2022
(732) AMICII BUILDING SRL, STR. TIHA

BÎRGĂULUI STR. PRINCIPALĂ
NR. 295, JUD. BISTRITA NASAUD,
TIHA BÎRGĂULUI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

AMICII BUILDING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru, verde
(Pantone PMS 3955, Pantone PMS
3965, Pantone PMS 3975, Pantone
PMS 3985, Pantone Black)

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2022 07732
(151) 27/10/2022
(732) HELP TRANS SRL, STR.

TIMIŞORII NR.1, JUD. CARAȘ
SEVERIN, ORAVIȚA, CARAȘ
SEVERIN, 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)

COMPLEX TURISTIC
CETATEA DRENCOVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 07.15.01

(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, 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 07733
(151) 01/11/2022
(732) EMIL CLAUDIU CERBU, STRADA

SIMION STOILOV NR. 9, BL D28
SC1 ET 2 AP 11, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CENTRAL VIEW CRAIOVA

(531) Clasificare Viena:
14.05.02; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.11

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

clase:
35. Publicitate.
43. Cazare temporară.

───────

(210) M 2022 07734
(151) 27/10/2022
(732) ROBERT DANIEL PETRESCU,

STR. SMARANDA BRAESCU
NR. 47A, TRONSON 2, ET. 2,
AP. 15, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

R
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(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 26.01.01

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

41. Producție de înregistrări sonore și muzicale
───────

(210) M 2022 07735
(151) 27/10/2022
(732) CATALIN IONUT COSEREANU,

(540)

BAELLERRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

gleznă, bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
portofele pentru monede neconfecționate din
metal pretios, portofele din piele pentru carduri
de credit, portofele din piele pentru cardurile
de credit, suporturi sub formă de portofele
pentru chei, suporturi pentru cărți de vizită sub
formă de portofele, rucsacuri, ranițe (rucsacuri),
mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri de zi, rucsacuri tip raniță,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de munte, rucsacuri pentru drumeții,
rucsacuri pentru transportat copii, serviete,
serviete diplomat, serviete (marochinărie),
serviete din piele, serviete pentru bărbați,
serviete pentru documente, serviete pentru
școlari , serviete pentru școlari, serviete și genți
diplomat, serviete (articole din piele), serviete
din imitație de piele, genți, genți scoțiene,
genți sportive, genți casual, genți boston, genți
diplomat, bagaje (genți), genți servietă, genți
impermeabile, mânere (genți), genți de pânză,
genți de mână, genți de lucru, genți pentru
sport, genți pentru sport, genți de plajă, genți
de stradă, genți din piele, genți pentru scutece,
genți pentru șa, genți pentru curieri, genți de
seară, genți pentru cărți, genți pentru școlari,
genți de călătorie, genți stil bandulieră, genți
de umăr, genți din pânză, genți pentru haine,
genți pentru camping, genți pentru drumeții,
genți pentru școlari , genți pentru gimnastică,
genți cu rotile, genți cu bandulieră, genți tip
sac, armaturi pentru genți (piese structurale de
genți), genți multifuncționale pentru atleți, genți
fabricate din pânză, genți de mână (poșete),
genți flexibile pentru haine, genți diplomat
pentru documente, transportoare pentru animale
(genți), genți de transport universale, genți
cu structură moale, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți cu imprimeu muzical, genți din blană
sintetică, genți de cumpărături din piele, genți
sport de uz general, genți pentru cosmetice (fără
conținut), genți pentru cosmetice vândute goale,
genți pentru schimbat scutece (înfășat), genți de
mână pentru bărbați, genți de voiaj din pânză,
poșete mici (genți de mână), genți din imitatie de
piele, structuri pentru genți de mână, genti pentru
farduri vandute goale, genți pentru accesorii de
tricotat, genți de umăr pentru copii, genți de
voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru pantofi,
genți sub formă de tub, genți pentru instrumente
și partituri (muzică), genți pentru cumpărături
fabricate din piele, genți de voiaj cu rotile,
genti de voiaj din materiale plastice, etichete
adezive de piele pentru genți, genți pentru unelte
(neechipate) pentru motociclete, genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, genți universale de
sport cu rotile, genți mici de voiaj (pentru sejururi

BD. BASARABIA NR. 100, BL. E2,
SC. E, ET. 4 , AP. 48, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022122, ROMANIA
AVAMSI GREENSHOP SRL, BD.
BASARABIA NR. 100, BL. E2,
SC. E, ET. 4 , AP.48, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022122, ROMANIA
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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, portofele, portofele pentru
carduri, portofele, inclusiv portcarduri, portofele
din piele, portofele de încheietura mâinii, poșete,
portmonee și portofele, portofele atașabile la
curea, portofele din metale prețioase, suporturi
pentru carduri (portofele), portofele (nu din
metale prețioase), portofele de purtat sub
braț, genți și portofele din piele, portofele cu
compartimente pentru carduri, portofele fixate
la încheietura mâinii, portofele cu fixare pe



scurte), genți cu două despărțituri stil doctor
(gladstone), borsete și genți de purtat la brâu,
genți de voiaj din piele pentru haine, genți
pentru ieșiri la sfârșit de săptămână, genți de
voiaj din imitație de piele, genti pentru articole
de toaleta vandute goale, genți tricotate, altele
decât cele din metale prețioase, genți care pot
fi spălate, pentru articole de toaletă, valijoare
pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), cutii de transport, cutii
din piele, cutii pentru cravată, cutii de machiaj,
cutii din piele pentru pălării, cutii din imitații
de piele, cutii pentru cravate, pentru voiaj, cutii
de pălării, pentru voiaj, cutii pentru cărți de
vizită (portvizite), cutii pentru corespondență și
documente de valoare, cutii de pălării din imitație
de piele, curele pentru patine, curele pentru
pinteni, curele pentru bagaje, curele de umăr,
curele din piele, curele de harnașament, curele
pentru portmonee, curele din piele (șelărie),
curele din imitație de piele, curele de umăr
din piele, curele pentru scărițe de șa, curele
pentru genți de mână, curele de piele pentru
bagaje, curele de bagaje cu încuietori, bice cu
mai multe curele (bice), curele pentru cai care să-
i împiedice să roadă gardul grajdului, port-bebe,
umbrele, umbrele, umbrele de soare, umbrele
pentru copii, umbrele de plajă, umbrele de
golf, umbrele de ploaie, umbrele și parasolare,
umbrele de soare, inele pentru umbrele, huse
pentru umbrele, cadre pentru umbrele sau
umbrele de soare, tije pentru umbrele și umbrele
de soare, umbrele de ploaie telescopice,
umbrele de plajă (umbrele de soare pentru
plajă), umbrele de soare impermeabile, piese
metalice pentru umbrele, umbrele japoneze
din hârtie (karakasa), huse pentru umbrele de
soare, baston-umbrelă (bastoane transformabile
în umbrele), umbrele pentru pictură în aer liber,
umbrele japoneze din hârtie uleiată (janome-
gasa), umbrele de soare pentru grădină, terase
și curți interioare.

───────

(210) M 2022 07738
(151) 27/10/2022
(732) BLACK SEA OIL & GAS SA,

CALEA FLOREASCA NR. 175,
ETAJ 10, SECTOR 1, BUCURESTI,
014459, ROMANIA

(540)

MGD Project

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru (RGB
000114187, 035031030), negru

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

37. Extracție de gaze, forare pentru petrol și
gaze, foraje pentru petrol sau zăcăminte de gaz,
foraje adânci pentru zăcăminte de petrol sau
de gaz, lucrări de construcții subterane legate
de conductele de alimentare cu gaz, lucrări de
construcții subterane legate de magistrală de
alimentare cu gaz.
39. Transport de gaze prin conducte, servicii
publice de distribuție a gazelor naturale.
40. Tratarea gazelor naturale, prelucrarea
gazelor și petrolului.
42. Realizarea de studii de fezabilitate cu privire
la exploatarea gazelor, servicii de analiză și
testare în domeniul explorării petroliere, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere.

───────
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(210) M 2022 07739
(151) 27/10/2022
(732) PROD ALCAR IMPEX SRL, STR.

DUMBRAVEI NR. 10 E, JUDETUL
NEAMT, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, APT. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Rabla pentru
mobilier by haaus

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

35. Publicitate, gestiunea și administrarea
afacerilor, administrarea programelor de
loialitate pentru clienți, crearea programelor
de loialitate pentru colectarea și reciclarea
mobilierului și a produselor din masa lemnoasă,
toate serviciile menționate fiind derulate în
magazine fizice și on-line.
39. Servicii preluare mobilier folosit și a altor
produse din lemn (transport).
40. Servicii de reciclare mobilier și produse de
lemn.

───────

(210) M 2022 07741
(151) 27/10/2022
(732) WINES OF ROMANIA MA SRL,

STRADA SOLDAT GH. BUCIUMAT,
NR. 26, BLOC C-D, ETAJ 5,
SCARA 3, AP. 508D, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

VINOPHILA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-
uri, alcoolice, curacao, digestive (lichioruri şi
spirtoase), băuturi distilate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
pe bază de bere, alcool din orez, rom, sake,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin, băuturi pe
bază de vin, punci de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), cocteiluri preparate pe bază de
vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
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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, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, 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, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar 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, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în

scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea de
informații de tip carte de telefoane, intermedierea
abonamentelor la servicii de plată electronică a
taxelor de drum pentru terți, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
41. Organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, evenimente de degustare de
vinuri, organizare si conducere de evenimente
de degustare de vinuri, divertisment în
legătură cu degustarea de vinuri, degustări
de vin (servicii de divertisment), degustări
de vinuri (servicii educaționale), organizare
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de evenimente de divertisment, planificarea
unor piese de teatru sau spectacole muzicale,
organizare de spectacole în scop cultural,
organizarea de evenimente in scop cultural,
organizare de evenimente culturale si de
divertisment, organizarea de evenimente
culturale comunitare, organizarea petrecerilor,
planificarea și organizarea de petreceri
(divertisment), servicii de discotecă, furnizare de
servicii de divertisment de club, servicii de club
social în scopuri de divertisment, organizarea
şi desfăşurarea activităţilor culturale, organizare
și prezentare de spectacole de divertisment
legate de stil și modă, organizare si
prezentare de spectacole, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea
de evenimente recreative, divertisment oferit
prin internet, furnizarea de activități culturale,
academii (educaţie), rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de caligrafie,
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de
know-how (instruire), regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de reporteri de ştiri, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele

decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, producţia de programe
radio şi de televiziune, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, pictură
pe faţă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, traducere, meditaţii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, regizarea de spectacole, transfer de
cunoștințe de afaceri și know-how (training),
servicii de certificare educațională, și anume
oferirea de cursuri de formare și examinare
în domeniul educaţional, cercetare în domeniul
educaţional, organizarea de evenimente de
divertisment, desfășurarea de evenimente de
divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale,
producere de podcasturi.

───────

SA, BD. MARASTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

(540)

KANAL D 2

(210) M 2022 07742
(151) 27/10/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 27.07.01; 26.01.03

(591) Culori revendicate:gri (HEX #AFADAE,
#DCDCDC), portocaliu (HEX #E46224)

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

35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciatate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii cu scop comercial sau
publicitar.
38. Servicii de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru

telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru mobil,
creatie, productie si comunicare de divertisment,
stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
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evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2022 07743
(151) 27/10/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD. MARASTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

(540)

ZIG ZAG

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.01; 26.11.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FBAD17, #D68D26), maro (HEX
#362514), galben (HEX #F9B428,
#FCF6B8)

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

35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciatate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,

programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii cu scop comercial sau
publicitar.
38. Servicii de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
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41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru mobil,
creatie, productie si comunicare de divertisment,
stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────

(210) M 2022 07744
(151) 27/10/2022
(732) ARMEDA CARPET SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI, NR. 50,
DN2, HALA PRINCIPALĂ, SAT
AFUMAŢI, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

AMD HOME

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 01.01.02; 03.07.01

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

clase:
27. Covoare și mochete (textile), covoare,
carpete și preșuri, covoare pentru hol.

───────

(210) M 2022 07751
(151) 28/10/2022
(732) ALEXANDRU COMSA, STR. ALE.

CATINEI NR. 5, BL. 27B, 10, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100087,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

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

───────

(210) M 2022 07752
(151) 28/10/2022
(732) DREAM BOOST SRL, STR.

SFINTII ARHANGHELI NR. 10, AP.
2, JUD. BRAȘOV, SAMPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DB Dream Boost

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.15.01

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

9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, computere și dispozitive periferice
pentru computere.
10. Aparate dispozitive și articole pentru sugari,
aparate de masaj, dispozitive terapeutice și
de asistenta adaptate pentru persoane cu
dizabilitati, aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinareaparate,
dispozitive şi articole pentru activitate sexuală.

35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online, toate
in legatura cu produsele din clasele 9, respectiv:
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, computere și dispozitive periferice
pentru computere, clasa 10, respectiv: aparate
dispozitive și articole pentru sugari, aparate de
masaj, dispozitive terapeutice și de asistenta
adaptate pentru persoane cu dizabilitati, aparate
şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi
veterinare, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitate sexuală.

───────

(210) M 2022 07755
(151) 31/10/2022
(732) FLORIN MIRCEA CRIVINENU,

CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
208, BL. V39, SC. 1, ET. 1, AP.
5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GAMMA VET

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
03.06.03

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire.
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(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.

───────

(210) M 2022 07760
(151) 28/10/2022
(732) NINGBO DAYE GARDEN

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

(540)

GREEN MACHINE

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

7. Utilaje agricole, mașini de secerat și treierat,
mașini de cultivat, tuns mașini de tuns gazon,

mașini de pulverizat, semănătoare (mașini),
ferăstraie (mașini), roboți industriali, ferăstraie,
foarfeci electrice, șurubelnițe electrice, dinamuri,
mașini de spălat rufe, mașini și aparate electrice
de curățat, pluguri de zăpadă, aspiratoare.

───────

(210) M 2022 07762
(151) 28/10/2022
(732) SC MILLENNIUM PRO DENTALIS

SRL, STR. MIRCEA ELIADE NR.
36, BL. ME, PARTER, SPATIU
COMERCIAL, JUD. ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

MILLENNIUM PRO
(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, 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.

───────
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(210) M 2022 07763
(151) 28/10/2022
(732) IOPA VIRGO INVEST SRL, STR.

DOCTOR VASILE SAFTU NR. 54,
AP. 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IOPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.05

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

7. Mixere (aparate pentru bucătărie), aparate
electrice de bucătărie pentru tăiere, amestecare,
presare, dispozitive electrice de spumare
a laptelui, dispozitive electrice manuale de
spumare a laptelui (teluri), dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, storcatoare electrice
de uz caznic pentru fructe, răzătoare pentru
legume, dispozitive mecanizate de hrănire a
animalelor.
11. Lămpi cu Led.
20. Scaune de masă pentru bebeluși, scaune

28. Jucării pentru copii, jucării pentru copii
mici, jucării pentru cărucioare de copii, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), benzi
pentru exercitii, benzi pentru yoga, căsuțe de
jucarie pentru copii, colaci de înot, colaci pentru
scăldat și înot, covorașe de joacă cu jucării
pentru copii mici, covorașe de joacă destinate
utilizării cu mașini de jucărie, jucării de baie.
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de

vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul vânzării
cu amănuntul și/sau cu ridicata și servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata și online, toate
în legatură cu produsele din clasele 7, 11, 20, 28.

───────

(210) M 2022 07764
(151) 28/10/2022
(732) TWO ADVERTISING S.R.L., STR.

HLINCEA NR. 47, PARTER, BL.
1052, SC. E, AP. 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

TWOads MARKETING
AGENCY

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

(591) Culori revendicate:mov (HEX #4532db),
albastru (HEX #00dafd, HEX #1420a6),
negru (HEX #000000), alb ( HEX
#f7f7f7)

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

35. Marketing/publicitate, marketing rețele
sociale, consultanță marketing, managementul
afacerilor, servicii de marketing, servicii de
publicitate online, servicii de publicitate.

───────

pentru bebelusi,  scaunel pentru baie,  perne
pentru alaptat, perne de sustinere a spatelui.
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(210) M 2022 07767
(151) 28/10/2022
(732) SC PRO BIA & TOMI SRL, STR.

HERECLEAN NR. 32F, JUD.
SĂLAJ, HERECLEAN, SĂLAJ,
ROMANIA

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

(540)

PRO BIA PET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Recipiente din platic, sticle din plastic,
reciclabile.

───────

(210) M 2022 07768
(151) 28/10/2022
(732) TRAINING ACADEMY SRL, SAT

CHITID NR. 150, COM. BOȘOROD,
JUD. HUNEDOARA, CHIDIT,
337098, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 26.11.03;
24.17.25

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

36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
brokeraj, investiţii de capital, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă/ evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, evaluare fiscală, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, transfer electronic de monede
virtuale, schimb financiar de monede virtuale,
servicii de tranzacţii financiare online, realizarea
de tranzacţii pe pieţele de capital, investiţii în
fonduri, servicii de brokeri/ agenţi de bursă,
brokeraj de titluri de valoare, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor,
congreselor, conferinţelor, simpozioanelor şi
seminariilor în domeniul tranzacţiilor financiare,
transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice în domeniu tranzacţiilor
financiare, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedecărcabile, instruire
practică (demonstraţii), publicarea de texte,
altele decât textele publicitare, publicarea
cărţilor, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională, recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────
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(210) M 2022 07769
(151) 28/10/2022
(732) PRIVEE OVERSEAS ROTRADING

GROUP LIMITED S.R.L., STR.
PIATA PRESEI LIBERE, NR. 1, BL.
CORP A3, AP. ET 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Miroxa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.25

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

3. Odorizant, odorizant difuzor, uleiuri esentiale/
uleiuri eterice, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, sclipici de unghii, truse
cosmetice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, abţibilduri pentru unghii, uleiuri
pentru parfumuri şi arome.
7. Suporturi pentru masini, pistoale de lipit,
aparate pentru bucătărie, electrice, maşini de
tuns pentru animale / maşini de tuns părul pentru
animale.
8. Maşini de tuns barba, seturi de manichiură
electrice+ neelectrice, pile de unghii electrice
+neelectrice, aparate de ras, electrice sau
neelectrice, foarfeci de tuns, lame de ras,
pensete.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie,cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,

date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software 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.acumulatori, electrici, adaptoare
electrice, încărcătoare de baterii, camere video,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
huse pentru telefoanele inteligente, huse pentru
calculatoarele tablet, dopuri de urechi pentru
scufundători, microfoane, suporturi adaptate
pentru laptopuri, huse pentru laptopuri, inele
inteligente, ceasuri inteligente, întrerupătoare,
electrice, unităţi flash usb, casti bluetooth, casti
wireless, termometru si higrometru digital de
camera, difuzor fara fir.
14. Breloc/pandantive pentru brelocuri /inele de
chei (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă) / lanţuri pentru brelocuri
(inele despicate cu bijuterie fără valoare sau
podoabă decorativă), bijuterii, ceasuri de mână.
18. Genţi, îmbrăcăminte pentru animale, zgărzi
pentru animale, etuiuri pentru cardurile de credit
(portofele), portofele, huse de îmbrăcăminte,
posete, etichete de bagaje.
21. Dispozitive electrice pentru atragerea şi
uciderea insectelor, perii pentru animale,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
perii, cădiţe pentru bebeluşi, portabile, articole de
periapt, recipiente termoizolante pentru băuturi,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, perii pentru unghi, limbi de
pantofi, aparate pentru îndepărtarea scamelor,
electrice sau neelectrice
26. Funde pentru păr, cutii de ace, benzi pentru
ridicarea sânilor, articole decorative pentru păr,
agrafe de păr, ace de păr, cleme de par, articole
pentru ondularea părului, căşti pentru vopsirea
părului, truse de ace, sireturi
pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări de
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birou), postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, 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, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicitate radio,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntul
si/sau cu ridicata si servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata în mediul online
toate in legatura cu produsele din clasele 3
respectiv: odorizant, odorizant difuzor, uleiuri
esentiale/uleiuri eterice, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, sclipici de unghii, truse
cosmetice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, abţibilduri pentru unghii, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, suporturi pentru
masini, pistoale de lipit, aparate pentru bucătărie,
electrice, maşini de tuns pentru animale /
maşini de tuns părul pentru animale, maşini
de tuns barba, seturi de manichiură electrice+
neelectrice, pile de unghii electrice+neelectrice,
aparate de ras, electrice sau neelectrice,
foarfeci de tuns, lame de ras, pensete,
aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă, de
cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie,cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru

───────

înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software 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.acumulatori, electrici, adaptoare
electrice, încărcătoare de baterii, camere video,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
huse pentru telefoanele inteligente, huse pentru
calculatoarele tablet, dopuri de urechi pentru
scufundători, microfoane, suporturi adaptate
pentru laptopuri, huse pentru laptopuri, inele
inteligente, ceasuri inteligente, întrerupătoare,
electrice, unităţi flash usb, casti bluetooth, casti
wireless, termometru si higrometru digital de
camera, difuzor fara fir, breloc/pandantive pentru
brelocuri /inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă) /
lanţuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
bijuterii, ceasuri de mână, genţi, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, etuiuri
pentru cardurile de credit (portofele), portofele,
huse de îmbrăcăminte, posete, etichete de
bagaje, dispozitive electrice pentru atragerea
şi uciderea insectelor, perii pentru animale,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
perii, cădiţe pentru bebeluşi, portabile, articole de
periapt, recipiente termoizolante pentru băuturi,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, perii pentru unghi, limbi de
pantofi, aparate pentru îndepărtarea scamelor,
electrice sau neelectrice, funde pentru păr, cutii
de ace, benzi pentru ridicarea sânilor, articole
decorative pentru păr, agrafe de păr, ace de păr,
cleme de par, articole pentru ondularea părului,
căşti pentru vopsirea părului, truse de ace,
sireturi, pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte
(funde pentru păr, sireturi pernuţe de umeri
pentru îmbrăcăminte.)
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(210) M 2022 07771
(151) 28/10/2022
(732) AXABIO MEDICAL SRL, ALEEA

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR.51, SC.A, ETAJ
1, AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
500403, ROMANIA

(540)

mh medhouse DITRIBUTION

(531) Clasificare Viena:
24.13.02; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
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
comercializare online cu privire la produse
medicale
39. Servicii de distribuție cu privire la
comprese, comprese din tifon, comprese
pentru ochi, comprese utilizate ca pansamente,
servicii de distribuție cu privire la perfuzoare
de uz terapeutic, instrumente medicale,
seringi medicale, tuburi medicale, aparate și
instrumente medicale și veterinare, injectoare
medicale, servicii de distribuție cu privire la
ventuze medicale, spatule medicale, drenuri de
uz medical, cotiere de uz medical, vaporizatoare
de uz medical, scuipători de uz medical,
plicometru pentru uz medical, nebulizatoare de
uz medical, servicii de distribuție cu privire la
lavoare de uz medical, irigatoare de uz medical,
autoclave de uz medical, tăvi de uz medical,
scuipătoare medicale, brățări de uz medical,
nanoroboți de uz medical, servicii de distribuție
cu privire la pipete de uz medical, tuburi pentru
uz medical, atele de uz medical, pulverizatoare

de uz medical, servicii de distribuție cu
privire la spatule de uz medical, tăvi pentru
instrumentar medical, ace de uz medical, truse
cu instrumentar medical, instrumente pentru
terapia medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, ace pentru seringi medicale, aparate
și instrumente medicale, lămpi solare de uz
medical, brățări magnetice de uz medical, bureți
artificiali pentru uz medical, material elastomeric
pentru uz medical, ploști de uz medical (vase),
lămpi de uz medical (curativ), aparatură laser
de uz medical, servicii de distribuție cu privire
la comprese reci de uz medical, comprese
abdominale de uz medical, instrumente laser
de uz medical, învelitori termoelectrice de uz
medical, bandaje suspensoare de uz medical,
centuri abdominale (de uz medical), servicii de
distribuție cu privire la aparate medicale pentru
calmarea durerii, cutii adaptate pentru deșeuri
medicale, seringi de presiune pentru uz medical,
ace pentru injecții, de uz medical, aparate de
aspirare de uz medical, servicii de distribuție
cu privire la bandaje de suport de uz medical,
aparate cu pipetă de uz medical, instrumente
cu pipetă de uz medical, seringi tip pară de
uz medical, servicii de distribuție cu privire la
flacoane cu pipetă pentru uz medical, aparate
de încălzit (pentru uz medical), vase pentru
aspirație de uz medical, aparate cu infraroșii de
uz medical, lămpi de căldură de uz medical,
servicii de distribuție cu privire la materiale de
contenție de uz medical, pompe de infuzie (de
uz medical), pungi de irigare de uz medical,
măști de oxigen de uz medical, servicii de
distribuție cu privire la filtre de lumină de uz
medical, câmpuri medicale din materiale textile
nețesute, aparate medicale pentru repararea
discurilor intervertebrale, servicii de distribuție
cu privire la suporturi pentru pungile de
gheață medicale, aparate pentru concentrarea
oxigenului, de uz medical, inele biomagnetice
de uz terapeutic sau medical, cupe pentru
spălături oculare, de uz medical, servicii
de distribuție cu privire la pulverizatoare
cu acționare electrică de uz medical, cuțite
pentru tăierea benzilor, de uz medical, perne
(pentru încălzire), neelectrice, de uz medical,
servicii de distribuție cu privire la perne
(comprese) (pentru încălzire), de uz medical,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
dispozitive medicale de abraziune pentru piele,
instrumente medicale folosite pentru investigații
audiologice, servicii de distribuție cu privire la
recipiente adaptate special pentru eliminarea
instrumentelor medicale, seringilor și altor
deșeuri medicale contaminate, inhalatoare de
uz medical (vândute fără conținut), dispozitive
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pentru încălzirea corpului pentru uz medical,
servicii de distribuție cu privire la tuburi
pentru recoltarea sângelui de uz medical,
servicii de distribuție cu privire la aparate
medicale pentru iradiere, aparate medicale cu
ultrasunete, pulsoximetre (aparate medicale),
aparate medicale pentru tratarea hiperhidrozei,
aparate medicale pentru dializa renală, servicii
de distribuție cu privire la aparate medicale
pentru cateterismul uretral, electrozi folosiți cu
aparate medicale, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate de investigații
medicale radiologice, servicii de distribuție cu
privire la aparate medicale pentru tratamentul
afecțiunilor respiratorii, aparate medicale pentru
afișarea datelor tomografice, aparate medicale
folosite în chirurgia cardiacă

───────

(210) M 2022 07772
(151) 28/10/2022
(732) HOLCIM (ROMANIA) SA,

CALEA FLOREASCA, NR. 169A,
CLADIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA CONSTANTIN DANIEL 21,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010631,
ROMANIA

(540)

BETONOMAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Mașini de testare a betonului, aplicații de
calculator pentru comenzi de beton si materiale
de constructii, panouri publicitare electronice,
panouri de control tactile pentru comenzi de
beton si materiale de constructii, panouri de
comandă automată pentru produse de beton
si materiale de constructii, dispozitive de
afișare pentru preluarea comenzilor de beton si
materiale de constructii, terminale interactive cu
ecran tactil pentru comenzi de beton si materiale
de constructii, panouri digitale tactile folosite
pentru preluarea comenzilor cu privire la beton si
materiale de constructii
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale și elemente
pentru clãdiri și construcții, fabricate din nisip,
piatrã, rocã, argilã, minerale și beton, ciment,

mortar, amestec de mortar, mortar uscat, beton,
beton preparat, agregate, lianți pentru fabricarea
pietrelor, lianți pentru întreținerea drumurilor,
pietre calcaroase, ciment cu zgura si calcar,
elemente de construcție prefabricate nemetalice,
elemente prefabricate de construcții, din beton,
smoalã, gudron, bitum și asfalt, blocuri de
zidãrie, materiale de construcție nemetalice
pentru izolarea clãdirilor, șape pentru pardoseli,
materiale de construcție din beton, materiale
nemetalice de armare pentru construcție.

37. Construcții, consultanțã în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii
consultative, informative și de consultanțã
privind construcția de lucrãri publice, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, servicii
de management în construcții, servicii de
monitorizare a construcțiilor civile, servicii de
consiliere cu privire la reparațiile la clãdiri,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, servicii de consiliere cu privire la
alegerea și folosirea produselor din beton
in constructii, închiriere de aparate pentru
amestecarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului, servicii
de ridicare a betonului

───────

35. Servicii de comerț cu amãnuntul cu privire
la materiale de construcții, servicii de comerț en-
gros cu privire la materiale de construcții servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de promovare
comercialã prin mijloace audiovizuale, pregãtire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, activitãți
de marketing și publicitate în vederea educãrii
și responsabilizãrii consumatorilor privitor la
materialele de construcții, promovarea serviciilor
și a soluțiilor pentru fabricarea materialelor de
construcție sustenabile, realizarea de materiale
publicitare, online și offline, de promovare a
campaniilor dedicate eficienței și performanței
materialelor de construcții, servicii de consiliere
și consultanțã privind achiziționarea de materiale
de construcții eficiente din punct de vedere
energetic, sustenabile și cu amprentã scăzută
de carbon, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul sau en-gros cu privire la beton,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor folosite in constructii, servicii de
comenzi online computerizate cu privire la
beton si materiale de constructii, furnizare de
servicii de informare și consiliere în domeniul
comerțului electronic, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul betonului si materialelor de constructii
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(210) M 2022 07773
(151) 28/10/2022
(732) ASOCIATIA ATIPIC, STRADA

ELENA CUZA 10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ATIPIC KIDS

(531) Clasificare Viena:
02.05.08; 27.05.01; 26.01.01; 29.01.12

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

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

41. Servicii de organizare evenimente culturale
si educative, organizare de cursuri, seminarii,
expozitii cu scop cultural sau educațional,
conferinte, work-shop-uri.
44. Servicii medicale pentru oameni.

───────

(210) M 2022 07775
(151) 31/10/2022
(732) CRIVINEANU FLORIN MIRCEA,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 208,
BL.V39,SC.1, ET.1, AP.5, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OMEGAVET

(531) Clasificare Viena:
03.11.01; 27.05.01; 24.17.25; 29.01.12;
26.03.05

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor, ceară dentară, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, 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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2022 07783
(151) 28/10/2022
(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)

A9

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01

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

38. Telecomunicaţii, în special difuzarea de
programe de televiziune, inclusiv prin intermediul
unui site web sau platforme media online,
televiziune si radio prin cablu, satelit si internet,
difuzarea de programe tv si radio prin toate
mijloacele tehnice cunoscute sau care se vor
dezvolta ulterior.
41. Producerea de programe de televiziune si/
sau de radio, activităţi editoriale, culturale şi
de divertisment, prin intermediul programelor
de televiziune sau radio, activități culturale,
educative, sociale, informative și de
divertisment, realizate prin televiziune sau radio
ori online, editarea de texte scrise, realizarea
de programe de radio si televiziune, productie
de televiziune, productie de programe de
televiziune și radio, furnizarea de programe
tv, nedescarcabile, prin servicii de transmitere
video la cerere (video on demand), webinarii,
publicarea online a revistelor, ziarelor, cartilor

si jurnalelor electronice, furnizare online de
publicatii electronice.

───────

(210) M 2022 07784
(151) 28/10/2022
(732) FUNNEL WEB PERFORMANCE

SRL, STR. EMIL RACOVIȚĂ, NR.
52 BIS, LOCUINŢA 4B, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
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)

FUNNEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.07.25

(591) Culori revendicate:mov (HEX #3d2768,
#a76aac)

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, seturi de date, înregistrate sau
descărcabile, software, software pentru aplicații
web și servere, aplicaţii software, descărcabile,
software de marketing pentru motoare de
căutare, software de marketing pentru motoare
de căutare pentru terţi.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
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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), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, 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 a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, 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,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale

pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, 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, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, 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, scrierea de cv-uri pentru terţi,
servicii de consultanță în afaceri pentru
transformare digitală, servicii de intermediere
de afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, servicii de primire a
vizitatorilor, pregătirea studiilor de profitabilitate
a afacerilor, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de prelucrare a datelor,
servicii de generare de potențiali clienți, servicii
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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, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de agenție de marketing,
marketing digital, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii
de publicitate digital, închiriere de panouri
publicitare digitale, marketing direct, marketing
financiar, marketing promoţional, marketing
afiliat, publicitate și marketing, marketing de
produse, estimări pentru marketing, servicii de
marketing, marketing prin telefon, informații de
marketing, campanii de marketing, marketing
pentru evenimente, marketing de referință,
marketing pe internet, marketing folosind
influenceri, servicii de marketing comercial,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire de
planuri de marketing, furnizare de informații de
marketing, planificare de strategii de marketing,
marketing de baza de date, proiectare de
studii de marketing, dezvoltare de planuri
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, marketing destinat unui anumit scop,
marketing utilizând factori de influență, furnizare
de informații privind marketingul, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate și marketing online, marketing
în cadrul publicării de software, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, administrare
în materie de activități de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, furnizare de
informații de marketing în afaceri, servicii de
marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, servicii de dezvoltare de planuri
creative de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, furnizare de informații de marketing
prin site-uri web, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terţi, servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing

pentru alte persoane, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-uri
web, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de social media.
42. Oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă în tehnologia
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telecomunicaţiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
scrierea de coduri, consultanță în domeniul
securității rețelelor de telecomunicații, proiectare
de modele simulate pe computer, design
grafic pe computer pentru proiecții de video
mapping, servicii de consultanță tehnologică
pentru transformare digital, închiriere de
instalații pentru centre de date, consultanță
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare
în domeniul tehnologiei inteligenței artificiale,
servicii de autentificare a utilizatorilor cu ajutorul
tehnologiei blockchain, dezvoltarea de jocuri
de calculator și jocuri video, servicii de
programare a calculatoarelor pentru prelucrare
de date, servicii de inginerie software pentru
prelucrarea datelor, servicii de design de logo-
uri, servicii it, dezvoltare software, programare
şi implementare, servicii de găzduire software
ca şi serviciu şi închiriere software, actualizarea
paginilor web pentru terți, proiectare, creare și
programare de pagini web, creare și întreținere
de site-uri web pentru telefoane mobile,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, proiectare de
pagini web, creare de pagini web, proiectare
de portaluri web, programare de pagini web,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, programare de pagini web personalizate,
întreținere de site-uri web, servicii de proiectare
de pagini web, dezvoltare de pagini web
pentru terți, servicii pentru testarea utilizabilității
paginilor web, servicii de dezvoltare de pagini
web, consultanță în materie de design web,
gestionare de pagini web pentru terți, construire
și întreținere de pagini web, creare și întreținere
de pagini web, compilare de pagini web pentru
internet, design de pagini principale și pagini
web, creare, proiectare și întreținere de pagini
web, crearea și întreținerea siturilor web pentru
terți, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, creare de pagini web pentru alte
persoane, crearea și întreținerea de pagini web
personalizate, servicii de proiectare și creare de
pagini web, consultanță în materie de design de
pagini web.

───────

(210) M 2022 07787
(151) 29/10/2022
(732) AGRISOLV WASTE SRL, STR.

TIMPULUI NR. 27, AP. 4, SECTOR
2, BUCURESTI, 024081, ROMANIA

(540)

STRIPPER - BEDDER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit.
35. Administrarea vânzărilor.
37. Ameliorarea solului.

───────

(210) M 2022 07789
(151) 29/10/2022
(732) COSTIN CRETULESCU, STR.

ÎNTRE GARLE, 4A, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Colorbitor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 07791
(151) 30/10/2022
(732) STANA-ILEANA STEPANESCU-

CIOBOTIN, BD. LIVIU REBREANU
NR. 190, ET. 9, AP. 58, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

StanaStepanescu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Divertisment muzical, organizare de
divertisment muzical, servicii de divertisment
muzical animat, divertisment muzical oferit
de către formații instrumentale, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală.

───────

(210) M 2022 07793
(151) 30/10/2022
(732) RIMA DESIGN IDENTITY SRL,

CALEA NATIONALA 88, BL. E3,
SC. C, ET.2, AP.8, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI, 710053,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RIMADESIGN IDENTITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 20.01.03

(591) Culori revendicate:negru (HEX #0f0f0f),
rosu (HEX #ed1c24)

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

35. Servicii de publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, anunțuri clasificate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, căutare de sponsorizare, concepere
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de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
cu privire la căutarea de sponsori, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea de
date privind publicitatea, editare și actualizare
de texte publicitare, estimări pentru marketing,
evaluare a impactului publicității asupra
publicului, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, marketing de produse, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing digital, optimizarea traficului pe site,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de publicitate, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
(organizarea de) trageri la sorți cu premii în
scopuri publicitare, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
producție de clipuri publicitare, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii pentru terți, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,

publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate, publicitate de tip pay-per-
click (ppc), publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, redactare de
texte publicitare, redactări de texte publicitare,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de creare de mărci, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de editare de texte publicitare, servicii
de grafică publicitară, servicii de identitate
corporativă, servicii de layout în scopuri
publicitare, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, servicii de marketing direct,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de promovare, întocmire de rapoarte
referitoare la design, pregătirea parametrilor de
proiectare pentru imaginile vizuale, proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
servicii tehnologice privind designul, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de proiectare și creare de pagini web,
servicii de grafică digitală, servicii de grafică
digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de ilustrare (design), servicii de
ilustrații grafice pentru terți, servicii de design
grafic pentru calculator, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, servicii de design de
brand, servicii de design de logo-uri, servicii
de creare de pagini web de internet, schițe
de design pentru ambalaje, recipiente, veselă
și tacâmuri pentru masă, servicii de consiliere
în materie de inginerie de design, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web
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pe internet, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru terți,
proiectare, creare și programare de pagini web,
artă grafică și design, cercetare în domeniul
designului, cercetare și dezvoltare de produs,
cercetare și dezvoltare de produse, conceperea
numelor comerciale, conceperea numelor de
marcă, concepție grafică de coperți de cărți,
concepție grafică de materiale promoționale,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, consultanță privind designul
ambalajelor, consultanță în materie de design,
consultanță în materie de design de pagini web,
consultanță în materie de design web, creare
de animații pentru alte persoane, creare de
animații și efecte speciale pentru terți, creare
de design de produse de consum, creare de
ilustrații grafice, creare de pagini web, creare
de site-uri pe internet, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare și design de
site-uri web pentru terți, creare și întreținere
de site-uri (pagini web) pentru terți, crearea și
proiectarea de pagini web pentru terți, crearea
și întreținerea siturilor web pentru terți, design
artistic comercial, design de ambalaje, design
de ambalaje pentru terți, design de autocolante
magnetice de frigider, design de broșuri, design
de cărți de vizită, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
design de pagini principale și pagini web, design
de site-uri web, design grafic, design grafic
asistat de calculator, design grafic de logouri
publicitare, design grafic și industrial, design
vizual, întocmire de rapoarte cu privire la design
de artă grafică.

───────

(210) M 2022 07794
(151) 30/10/2022
(732) CLICK DISTANTA SRL, STR.

TOPORASILOR NR. 7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300704, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

clickzu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de

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.
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asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
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.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,

ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2022 07798
(151) 31/10/2022
(732) GEOZIM FOOD SRL, B-DUL

DIMITRIE CANTEMIR NR. 5, CAM.
1, BL. 6, SCARA B, ET. 8, AP. 73,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Geozim VF100
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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).

───────
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(210) M 2022 07799
(151) 31/10/2022
(732) PAVAL HOLDING SRL, STRADA

ALEXEI TOLSTOI 8, JUDETUL
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

EUROPOLIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Brokeraj (curtaj), afaceri imobiliare, agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), servicii
de agenții imobiliare, administrare de
proprietăți imobiliare, consultanță privind bunuri
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
gestionarea portofoliilor de proprietăți, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii fiduciare imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de consiliere privind evaluarea financiară
a proprietăților imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți comerciale,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, furnizarea
de informaţii în domeniul imobiliar prin link-uri
pe site-ul web la alte site-uri web cu informaţii
imobiliare, servicii de investiţii imobiliare sub
forma cumpărării şi vânzării de imobile, pentru
alte persoane, servicii de tip garanții (escrow)
pentru bunuri imobiliare, investiții imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, furnizare de
informații în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare, furnizarea de informatii in domeniul
imobiliar prin internet, agenție imobiliară,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, consultanță
financiară privind investițiile rezidențiale, servicii
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de analiză

financiară privind investițiile, consultanță
financiară în materie de investiții, servicii
administrative privind investițiile, servicii de
gestiune a investițiilor imobiliare, consultanță
financiară privind investițiile imobiliare, servicii
de consultanță financiară privind investițiile în
infrastructură, servicii de consultanță privind
finanțarea lucrărilor civile și a proiectelor de
infrastructură, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, gestionare de patrimoniu,
gestiune financiară cu privire la investiții, servicii
de investiții a fondurilor cu capital propriu,
finanțare pe bază de active.

───────

(210) M 2022 07801
(151) 31/10/2022
(732) SC METAV SA, STR. BIHARIA NR.

67-77, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 5655
C), maro (Pantone 410 C)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații și
instalații.

───────
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BELLEMONDE 
REZIDENȚA
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(210) M 2022 07807
(151) 07/11/2022
(732) SCALA EVENTS S.R.L, B-

DUL MIRCEA ELIADE NR. 16,
SPAȚIU COMERCIAL, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRĂDINA FLOREASCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
comercializarea produselor alimentare și al
băuturilor prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, aplicațiilor
online, magazinelor online, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, servicii de reiatii
publice, organizarea de târguri și expoziții
cu scop comercial și publicitar, design
grafic pentru materiale publicitare/promoționale,
administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la artiști,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, consultanță privind strategiile de
comunicare în reiatii publice și în publicitate.
demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor

publicitare, marketing, servicii de relații media,
servicii de comunicații corporatiste, servicii de
lobby commercial, machetarea pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri, expoziții,
spectacole de modă în scop publicitar, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relatii publice, publicarea de texte
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legatură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri
publicitare, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare,
servicii de primire a vizitatorilor, desfășurarea
de evenimente comerciale, servicii de comandă
on-line în domeniul restaurantelor cu vânzare
pentru acasă și livrare, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenced, servicii de generare de potențiali
clienți, regie și producție de filme, altele decta
filmele în scop publicitar, organizarea expozițiilor
cu scop comercial și publicitar, regizarea de filme
publicitare, producții de filme publicitare, scenarii
publicitare.
41. Educație, furnizare de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii ce constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuală sau literară, publicului în
scop cultural sau educational, organizarea de
expoziții cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor fotografie, servicii
de regie și producție de filme, altele
decât filmele în scop publicitar, servicii
culturale, educaționale sau de amuzament
furnizate de parcuri de divertisment, circuri,
grădini, galerii de artă și muzee, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii
de parcuri de amuzament. furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole. organizarea și susținerea
de concerte, organizarea și susținerea
conferințelor, colocviilor, congreselor. servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuite de filme.
transfer de know- how (instruire), servicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
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servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
servicii de amuzament, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, producții de film,
altele de filmele publicitare, servicii de karaoke,
microfilmate. închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de orchestra,
furnizarea online de muzică nedescarcabila,
de imagini video nedescarcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, fotografie, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe față, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât cele
publicitare, organizarea și susținerea de
seminarii, simpozioane, ateliere, închirierea
de decoruri pentru spectacole, pentru scenă,
producția de spectacole, compunerea de melodii
servicii educaționale, de instruire, divertisment
de televiziune, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), organizarea de
competiții de sporturi electronice, regizarea de
spectacole, transfer de cunostiințe de afaceri și
know-how (training), organizarea de evenimente
de divertisment, educație muzicală, organizarea
și desfășurarea de evenimente sportive,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
jocuri de tip escape room (divertisment),
prezentarea de expoziții muzeale, producerea de
prodcasturi, servicii educaționale, de instruire și
divertisment, inclusiv cu oferta de alimente și
băuturi, oferite în discoteci, cluburi de nopate,
terase, grădini de vara, saloane de evenimente.
43. Servicii de furnizare alimente și băuturi.
servicii în legătură cu prepararea de alimente și
băuturi pentru consum, decorarea de alimente,
sculptarea de alimente, închirierea de scaune,
mese, fete de masă, mobilier, sticlărie, aparate
de gătit, dozatoare apă potabilă, aparate de
iluminat, servicii de bucătari personali, servicii

de bar cu shisha (tutun aromat), servicii de
lounge cu narghilea, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare și băuturi, închirierea
sălilor de ședința, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant
udon and soba, decorarea de alimente, torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de critică
gastronomică (oferirea de informații despre
alimente și băuturi), servicii de restaurant cu
vânzare pentru acasă.
45. Planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2022 07812
(151) 31/10/2022
(732) NEMUT N CONSTANTIN ALIN

I.I., BD. BUCURESTI NR. 11, BL.
8B, AP. 28, ET. 7, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100525, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SEO SECRET
(531) Clasificare Viena:

02.01.01; 02.01.16; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru optimizarea motoarelor de
căutare, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, asistență în afaceri, asistență
în conducerea afacerilor, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în domeniul managementului corporatist,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
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firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență în materie
de management, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, negociere
de contracte de publicitate pentru terți, negociere
de contracte pentru terți cu plătitorii de
servicii medicale, planificare strategică de
afaceri, organizarea întâlnirilor de afaceri,
servicii de afaceri privind înființarea de afaceri,
servicii pentru strategia și planul de afaceri,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de strategie în afaceri, marketing
digital, marketing afiliat, publicitate și marketing,
consultanță în marketing, servicii de marketing,
furnizarea de informații de marketing, campanii
de marketing, consultanță profesională în
marketing, consultanță pentru managementul
marketingului, servicii de agenție de marketing,
planificare de strategii de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, întocmire de planuri
de marketing, furnizare de informații de
marketing, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
în materie de activități de marketing, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, agenții de relații cu publicul,
analiza impactului publicității, analize publicitare,
colectarea de informații privind publicitatea,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de statistici privind
publicitatea, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, crearea materialului publicitar,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, indexare web în scop comercial
sau publicitar, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizare de modele
în scopuri publicitare, furnizare de servicii
publicitare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare de
informații privind publicitatea, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
marketing pe internet, marketing promoțional,
marketing în cadrul publicării de software,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea site-
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urilor altor persoane, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului pe site, pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
clipuri publicitare, promovare computerizată de
afaceri, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, publicitate online, publicitate și
reclamă, servicii de agenție de publicitate,
servicii de cumpărare de media, servicii de
creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de grafică publicitară, servicii
de identitate corporativă, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de modele în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
publicitate digitală.
41. Cursuri prin corespondență, cursuri de
dezvoltare personală, oferte de cursuri
de instruire, organizare de cursuri prin
corespondență, cursuri de pregătire în
domeniul managementului, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
cursuri de instruire în software de calculator,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
afacerilor, furnizare de cursuri educaționale
în materie de informatică, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul în afaceri, educație și
instruire, publicare multimedia, publicare de
cărți, publicare de broșuri, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de cărți educative, publicare
de reviste electronice, publicare multimedia de
cărți, publicare de reviste și cărți, publicarea de
materiale multimedia online, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, gestionarea motoarelor de
căutare, proiectare, creare și programare de
pagini web, consultanță în domeniul software-
ului ca serviciu (SAAS), software ca serviciu
(SAAS), servicii software ca serviciu (SAAS)



care oferă software pentru învățare automată,
învățare aprofundată și rețele neurale profunde,
programare de pagini web, programare de
pagini web personalizate, programare de
software pentru publicitate online, programare
de software pentru platforme de internet, servicii
de consultanță profesională privind programarea
informatică, programare de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere de
software de calculator, programare de software
pentru evaluarea comportamentului clienților
în magazine online, gazduire de continut
digital, găzduire de pagini web personalizate,
găzduire de platforme pe internet, găzduire de
conținut educațional multimedia, găzduirea de
podcasturi, găzduire de webloguri, găzduirea
site-urilor informatice, găzduire de site-uri web
pentru terți, serviciu public de furnizare de
găzduire cloud, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri
web, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți.

───────

(210) M 2022 07815
(151) 31/10/2022
(732) PATRICIA NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET.4, AP. 46,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

PESCOBAR EST. 2012

(531) Clasificare Viena:
03.09.01; 24.09.02; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 729
C), negru (Pantone 6 C)

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

43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2022 07818
(151) 31/10/2022
(732) PATRICIA NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET.4, AP. 46,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

OYSTER BAR BY
TAVERNA RACILOR

(531) Clasificare Viena:
03.09.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
maro (HEX #573e2a)

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

43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi

───────

(210) M 2022 07819
(151) 31/10/2022
(732) PICUS BROTHERS SRL,

BULEVARDUL INDEPENDENTEI
NR 227, JUD. BRAILA,
MUNICIPIUL BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

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

(540)

Picus Brothers DENTISTRY

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01; 27.05.24

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

10. Aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, dispozitive pentru
îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
implanturi dentare, proteze dentare, coroane
dentare, punți dentare, gutiere dentare
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, administrare de programe de
fidelizare a clienților, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, publicitate și
marketing
40. Fabricare la comandă de proteze dentare,
fabricare la comandă de proteze dentare și
danturi
44. Servicii de stomatologie, stomatologie
estetică, servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale de igienă orală,
servicii de ultrasunete pentru scopuri medicale,
servicii de radiografie, servicii chirurgicale in
domeniul stomatologiei, servicii de chirurgie
de implanturi dentare, servicii de ortodonție,
servicii de igienă dentară, anestezie dentară,
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servicii oferite de clinici dentare, servicii
medicale stomatologice, cu activitati specifice
dedicate, cum sunt: tehnica dentara, radiografii
dentare, tratamente stomatologice, consiliere
in domeniul stomatologiei, servicii de ajustare
a protezelor dentare, servicii de tratament de
canale radiculare dentare, servicii de tratamente
dentare cu fluor, servicii medicale de igiena
orala.

───────

(210) M 2022 07830
(151) 31/10/2022
(732) ȘTEFAN RADU, DRM. FERMEI,

NR. 74, BL. 10S, ET. 1, AP.
3, JUDET ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CryptoAce
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

38. Transmisii video, transmisie de podcasturi,
transmisie de webcast-uri, difuzare de informații
financiare prin satelit, difuzare de informații
financiare prin radio, difuzare de infomații
financiare prin intermediul televiziunii, difuzare
video, transmisii audio, video și multimedia prin
internet și alte rețele de comunicații.
41. Producție de înregistrări video, producție
de materiale video, producție de materiale

video formative, producție audio, video și
multimedia și fotografie, educație și instruire,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management.

───────

(210) M 2022 07831
(151) 31/10/2022
(732) IONUŢ NACEE, STR. CĂIUȚI,

NR.6, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
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)

TERASA ŢĂRĂNEASCĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 03.07.03;
26.01.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, 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).

───────
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35. Realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de comert cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice.



(210) M 2022 07832
(151) 31/10/2022
(732) GLAMART MEDIA SRL, STR.

TABLEI, NR.8, MANSARDĂ,
ET.2, JUDET BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

vizibil

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

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

35. Agenții de publicitate, campanii de
marketing, concepere de material publicitar,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, creare de
texte publicitare, crearea materialului publicitar,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de planuri de marketing, editare post-producție
de publicitate și reclame, editare și actualizare
de texte publicitare, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing
digital, planificare de strategii de marketing,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
producție de clipuri publicitare, producție de
materiale publicitare, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență

și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing, servicii de relații cu publicul, servicii
de telemarketing, servicii de strategie de marcă,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, studii de marketing,
producție de material publicitar, producție de
reclame radio, producție de material publicitar
vizual, productie de publicitate televizata si
radiofonica, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare.
41. Producție de înregistrări video, producție de
înregistrări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, servicii de producție video,
producţie de podcast-uri, producție de clipuri
grafice cinematografice, producție audio și video
și fotografie, producție de înregistrări educative
audio și video, producție de înregistrări sonore și/
sau video, producție audio, video și multimedia
și fotografie, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, fotografie,
publicarea de fotografii, fotoreportaje, editare
de fotografii, editare de filme (fotografice),
compoziții fotografice pentru terți, servicii de
fotografiere din drone, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și multimedia,
editare video, servicii de înregistrare video.

───────
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(210) M 2022 07833
(151) 31/10/2022
(732) C.C. INVESTMENT ACTIV

S.R.L., CAL. DUMBRAVII, NR.95,
ET.PARTER, JUDET SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

ASPIRED NATURAL FOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.03.13; 26.11.01; 26.11.12; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
31. Produse horticole si forestiere, culturi
agricole și de acvacultură, paie (furaje), furaje
pentru cai, oxid de calciu pentru furaje, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, produse alimentare și hrană
pentru animale, composturi horticole, miceliu
de uz agricol, pelin proaspăt (yakssuk) sub
formă de plantă vie, plante, porumb, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,
produse agricole brute și neprocesate, produse
de acvacultură brute, produse de acvacultură
brute și neprelucrate, produse de acvacultură
neprocesate, produse forestiere brute, produse
forestiere brute și neprocesate, produse
forestiere neprocesate, produse horticole brute,
produse horticole brute și neprocesate, produse
horticole neprocesate, composturi horticole
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realizate din resturi de coji de cacao, alimente
pentru păsări de curte, alimente pentru oi,
alimente pentru găini, alimente pentru căței,
alimente pentru animale, pe bază de lapte,
alimente pentru animale, care conțin extracte
din plante, alimente pentru animale marine,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale care dau lapte, alimente pe
bază de ovăz pentru animale, alimente pe
bază de lapte pentru animale, alimente la
conservă pentru animale, alimente cu gust de
pui pentru hrănirea pisicilor, alimente cu gust
de pui pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust
de ficat pentru hrănirea pisicilor, alimente cu
gust de ficat pentru hrănirea câinilor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin fosfat
pentru hrănirea animalelor, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea pisicilor, cereale procesate
pentru a fi consumate de animale, bulgări de
sare pentru animale, borhoturi, biscuiți preparați
din malț pentru animale, biscuiți preparați din
cereale pentru animale, amestecuri de semințe
sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea vitelor,
făină de arahide pentru animale, turte de arahide
pentru animale, alimente sub formă de inele
pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea pisicilor, alimente pentru
viței, alimente pentru pisici pe bază de sau care
conțin pește, hrană de animale care conține fân
uscat la aer, hrană de animale care conține
fân, hrană cu gust de brânză pentru câini,
grăunțe pentru păsări, grăunțe pentru hrana
animalelor, făină pentru animale, germeni de
grâu pentru consum animal, făină din semințe
de in pentru consum animal, făină din boabe de
soia (hrană pentru animale), fân uscat balotat,
fân, făină de ovăz pentru consum de către
animale, făină de pește pentru consumul animal,
extracte din drojdie pentru a fi consumate
de animale, fermenți pentru consum animal,
substante alimentare fortifiante pentru animale,
drojdie pentru nutreț de animale, drojdie uscată
activă pentru animale, extracte de malț pentru
a fi consumate de către animale, reziduuri din
tratarea grăunțelor de cereale, pentru hrana
animalelor, conserve de pește pentru animale de
companie, crevete în saramură pentru hrană de
pești, culturi conservate pe post de hrană pentru
animale, delicatese pentru păsări, comestibile,
hrană pentru păsări sălbatice, hrană pentru
rozătoare, hrană pentru porci, hrană pentru
pești, hrană pentru iepuri, hrană pentru animale
de companie, hrană pentru animale domestice,
hrană pe bază de sos de soia (hrană pentru
animale), hrană pe bază de cereale pentru



animale, hrană mixtă pentru animale, hrană de
animale sub formă de nuci, hrană de animale
sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de bucăți, hrană de animale derivată din
materie vegetală, hrană de animale derivată din
fân, hrană de animale derivată din fân uscat la
aer, hrană de animale care constă în produse
din semințe de soia, nutreț, nutreț fortifiant pentru
animale, produse pentru îngrășarea animalelor ,
înlocuitori de lapte pentru utilizare ca alimente
pentru animale, nisip pentru găini, mălai pentru
a fi consumat de către animale, mâncare pentru
porumbei, mâncare pentru papagali, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
malț pentru animale, lucernă uscată pentru
animale, malț cu conținut de albumină pentru
consumație la animale (nu de uz medical),
leguminoase (alimente pentru animale), făină de
furaje, in (furaj), hrană sintetică pentru animale,
hrană sub formă de articole de ronțăit pentru
animale de companie, porumb pentru consum
de către animale, porumb (procesat) pentru
consum de către animale, turte de porumb
pentru vite, pastă de amidon (hrană pentru
animale), paie, ovăz pentru a fi consumați
de animale, ovăz procesat pentru consum de
către animale, orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, făină de orez (nutreț), nutreț
pentru îngrășarea vitelor, semințe de in pentru
consum animal, substanțe de alimentare pentru
albine, săruri minerale pentru bovine, semințe
de in comestibile, neprocesate, rapiță (turte de -
pentru vite), reziduuri de distilerie, hrană pentru
animale, proteine de grâu pentru alimente pentru
animale, produse din cereale pentru consum de
către animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, preparate pentru
hrana animalelor, produse alimentare măcinate
pentru animale, preparate din cereale fiind
hrană pentru animale, tărâțe de orez (hrană
pentru animale), sare pentru vite , substanțe
nutritive (hrană) pentru pești, cereale brute,
cereale neprelucrate, grăunțe (cereale), cereale
neprocesate, germeni de cereale, cereale crude
(neprelucrate), malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, bulbi pentru
agricultură, semințe pentru agricultură.

───────

(210) M 2022 07834
(151) 31/10/2022
(732) ZAREA SA, B-DUL BUCUREŞTII

NOI, NR. 176, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BUJOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, 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,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază desoia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape (băuturi),
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), băuturi din zer.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive,
băuturi alcoolice distilate pe bază de grâne,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, brandy, rachiu, cidru alcoolic, cocktail-
uri alcoolice, digestive (lichioruri şi spirtoase),
băuturi distilate, gin, mied, lichioruri, perry, rom,
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spirtoase (băuturi) vodcă, whisky, vinuri, vinuri
spumante.

───────

(210) M 2022 07835
(151) 31/10/2022
(732) BLUE LAGOON CLEAN SRL,

SOS. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR. 236A, ET 4, AP.
405, 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)

BLUE LAGOON CLEAN
2013 TRANSPORT

GRATUIT BLUE LAGOON
Curatatorie ecologica

Colectare&livrare GRATUIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.11.13; 18.01.07; 18.01.23;
27.07.01; 27.07.03; 29.01.03; 29.01.04

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

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru spălare, detergenți, altii decat

cu utilizare in procesele de fabricare si in scopuri
medicale, produse pentru curățenie.
37. Servicii oferite de curățătorie ecologică
de haine si covoare, instalare, curățare,
reparare și întreținere, curățarea și îngrijirea
țesăturilor, materialelor textile, a pielii, a
blănii și a produselor din aceste materiale,
spălătorie chimică şi ecologică, spălarea
țesăturilor, spălarea materialelor textile, servicii
de curățenie, furnizare de servicii de curățenie,
curățarea textilelor, curățarea tapițeriei, curățare
de covoare și carpete, curățare de materiale
textile, indepărtarea petelor de pe covoare
și mochete, servicii de spălare, servicii de
spălare cu presiune, curăţare, spălare şi călcare
de covoare, mochete si carpete, intreţinere,
curăţare, reparare şi remediere de covoare,
mochete si carpete.
39. Transport și livrare de bunuri, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, depozitare și livrare de
bunuri.

───────

(210) M 2022 07836
(151) 31/10/2022
(732) BLUE LAGOON CLEAN SRL,

SOS. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR. 236A, ET 4, AP.
405, 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)

BLUE LAGOON
Curatatorie ecologica
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.02;
26.11.12; 26.11.13; 26.01.07; 29.01.03;
29.01.04

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

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru spălare, detergenți, produse
pentru curățenie.
37. Curățătorie ecologică de haine si covoare,
instalare, curățare, reparare și întreținere,
curățarea și îngrijirea țesăturilor, materialelor
textile, a pielii, a blănii și a produselor din
aceste materiale, spălătorie chimică şi ecologică,
spălarea țesăturilor, spălarea materialelor textile,
servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
tapițeriei, curățare de covoare și carpete,
curățare de materiale textile, indepărtarea
petelor de pe covoare și mochete, spălare,
servicii de spălare cu presiune, curăţare, spălare
şi călcare de covoare, mochete si carpete,
intreţinere, curăţare, reparare şi remediere de
covoare, mochete si carpete.
39. Transport și livrare de bunuri, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, depozitare și livrare de
bunuri.

───────

(210) M 2022 07837
(151) 31/10/2022
(732) GENERAL AGRO COM SERVICE

S.R.L., SAT GRAJDANA, JUD.
BUZĂU, COMUNA TISAU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

LIDER express

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.06;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24

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

clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerţ, 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 agenţii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata, servicii de vanzare cu
amanuntul, servicii de vanzare cu ridicata
si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
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amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, regruparea în
avantajul terţilor a produse alimentare, carne,
pește, păsări și vânat, extracte din carne, fructe
și legume conservate, congelate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume

preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse
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nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, preparate
pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
șlefuire, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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, instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor, 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, 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, frânghii și sfori, plase,
corturi și prelate, marchize din materiale textile
sau sintetice, vele, saci pentru transportul și
depozitarea materialelor în vrac, materiale de
capitonare, amortizare și de umplutură, cu
excepția hârtiei, cartonului, cauciucului sau

a materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea, covoare, preșuri,
rogojini, linoleum și alte produse pentru
acoperirea podelelor, tapete murale, nu din
materiale textile, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, carti, electrocasnice,
telefoane, corpuri de iluminat (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la produse alimentare, carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
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legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,

cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
frânghii și sfori, plase, corturi și prelate, marchize
din materiale textile sau sintetice, vele, saci
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pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de capitonare, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, fibre
textile brute și înlocuitori pentru acestea,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la produse alimentare, carne,
pește, păsări și vânat, extracte din carne, fructe
și legume conservate, congelate, uscate și
fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,

paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, cosmetice și
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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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
frânghii și sfori, plase, corturi și prelate, marchize
din materiale textile sau sintetice, vele, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de capitonare, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,

cauciucului sau a materialelor plastice, fibre
textile brute și înlocuitori pentru acestea,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat,
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la produse alimentare, carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri , fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
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din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
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comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, preparate
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acestea, covoare, preșuri, rogojini, linoleum
și alte produse pentru acoperirea podelelor,
tapete murale, nu din materiale textile, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, carti, electrocasnice, telefoane, corpuri
de iluminat, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu produse
alimentare, carne, pește, păsări și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
carne procesată, carne afumată, carne tocată,
carne proaspătă, carne conservată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de oaie,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, paste
tartinabile din pește, fructe de mare și moluște,
pește, caracatiță (cu excepția celei vii), caviar,
carne de rață, mâncăruri preparate care conțin
în principal carne de rață, produse confiate din
carne de rață, carne de gâscă, tăiței asiatici,
legume asiatice cu frunze, proaspete, brânzeturi,
trufe conservate, trufe gătite, dulcețuri, fructe
preparate, pastă de fructe, cremă de fructe,
piureuri de fructe, fructe conservate, conserve
de fructe, fructe în conservă, fructe feliate,
la conservă, fructe la borcan, jeleuri de
fructe, legume procesate, legume conservate,
conserve de legume, jeleuri de legume, jeleuri,
dulcețuri, paste de fructe și legume, gemuri,
gemuri din fructe, marmelada din fructe, fructe
și legume conservate, congelate, uscate și
fierte, legume conservate (în ulei), legume
procesate, legume congelate, legume gătite,
legume uscate, legume sărate, legume în
saramură, conserve cu legume, conserve
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
produse tartinabile pe bază de legume, fructe
deshidratate, fructe, gătite, fructe congelate,
fructe uscate, fructe conservate în alcool,
jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi



pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
șlefuire, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
frânghii și sfori, plase, corturi și prelate, marchize
din materiale textile sau sintetice, vele, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de capitonare, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, fibre
textile brute și înlocuitori pentru acestea,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
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produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la produse alimentare, carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri, fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și



leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și
tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
frânghii și sfori, plase, corturi și prelate, marchize
din materiale textile sau sintetice, vele, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de capitonare, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, fibre
textile brute și înlocuitori pentru acestea,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
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murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la produse alimentare, carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, pește, caracatiță
(cu excepția celei vii), caviar, carne de rață,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, produse confiate din carne de rață,
carne de gâscă, tăiței asiatici, legume asiatice cu
frunze, proaspete, brânzeturi, trufe conservate,
trufe gătite, dulcețuri, fructe preparate, pastă
de fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe,
fructe conservate, conserve de fructe, fructe
în conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
la borcan, jeleuri de fructe, legume procesate,
legume conservate, conserve de legume, jeleuri
de legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume, gemuri, gemuri din fructe, marmelada
din fructe, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, legume conservate
(în ulei), legume procesate, legume congelate,
legume gătite, legume uscate, legume sărate,
legume în saramură, conserve cu legume,
conserve de legume, mâncăruri cu legume
preparate, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe deshidratate, fructe, gătite, fructe
congelate, fructe uscate, fructe conservate în
alcool, jeleuri comestibile, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, legume gătite, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase și

tăieței, 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),
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, vin, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
alcoolice, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, cârnați vegetali, pateuri vegetale,
pateu vegetal, extracte vegetale pentru alimente,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, platouri (veselă), veselă
pentru servit, veselă din ceramică, veselă
din sticlă, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), ecipiente de menaj din metale
prețioase, vase pentru prăjit, vase pentru copt,
vase din sticlă, vase de ceramică, vase din
lut, vase pentru cuptor, vase pentru copt
din sticlă, forme de copt, tăvi și forme de
copt, oale de gătit, cratițe, cratițe metalice,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, borcane pentru depozitare, 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,
scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, 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, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
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electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
cu excepția armelor de foc, aparate de
ras, 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, 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,
instrumente muzicale, pupitre pentru partituri și
stative pentru instrumente muzicale, baghete de
dirijor, 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, 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,
frânghii și sfori, plase, corturi și prelate, marchize
din materiale textile sau sintetice, vele, saci
pentru transportul și depozitarea materialelor
în vrac, materiale de capitonare, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, fibre
textile brute și înlocuitori pentru acestea,
covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri

video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, carti,
electrocasnice, telefoane, corpuri de iluminat.

───────

(210) M 2022 07838
(151) 31/10/2022
(732) SD ROYAL OPTIC SRL, STR.

(540)

SUMMIT Eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
26.11.01

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

9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari corectori,
ochelari antireflex, rame de ochelari, rame de
ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame de ochelari fără brațe, rame din
metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din metal
și material sintetice, rame de ochelari fabricate
dintr-o combinație de metal și plastic, rame
pentru ochelari din metal sau dintr-o combinație
de metal și materiale plastice.

───────
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(210) M 2022 07839
(151) 31/10/2022
(732) CLINICA ATIPIC S.R.L., STR.

PREOT VASILE LUCACIU, NR.
37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CLINICA neuroAtipic psiholog
Maria Cristina Nedelcu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.05.08

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 07840
(151) 31/10/2022
(732) FARMA CLASS INDUSTRY SRL,

STR. SOLDAT DUMITRU MINCĂ,
NR. 2-4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

SEPTOVIT

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

5. Produse farmaceutice, suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2022 07842
(151) 31/10/2022
(732) BOGDAN-CONSTANTIN

DRĂGUŞOIU, STR.
TRANDAFIRILOR, NR. 76, COM.
BĂRCĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
TĂTĂRANI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

CASA DRĂGUŞOIU
VALEA URLOII

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 06.07.25; 05.07.10

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

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────
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(210) M 2022 07845
(151) 31/10/2022
(732) IBRAHIM TAN, STR. ISACCEI, BL.

I12, SC. B, AP. 6, JUD. TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(540)

La Tăticu Durum

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 02.01.11

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

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

───────

(210) M 2022 07847
(151) 01/11/2022
(732) ELENA ROZALIA SOLCAN,

STR. BISTRIȚEI, NR. 34, BL.1
HASDEU, AP. 43, ET. 10, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120212, BUZĂU,
ROMANIA
CLAUDIA RADU, STR. CERBULUI,
NR. 35, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
120168, BUZĂU, ROMANIA

(540)

Alegria Centru de dezvoltare
personală și psihoterapie

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

41. Educație, instruire, divertisment,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea colocviilor, transfer de
know-how (instruire), furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, producţii de teatru, meditaţii,
regizarea de spectacole, servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri de
formare și examinare în domeniul educațional,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea şi susţinerea de
ateliere, activitați culturale, servicii de tabere de
vacanţă.
44. Consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
psiholog, servicii de terapie, terapie logopedică,
servicii medicale.

───────
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(210) M 2022 07848
(151) 01/11/2022
(732) MYAGA FOOD SRL, STR. PACEA,

NR. 57, SC. B, ET. 2, AP. 5,
JUD. BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

ELLAΣ

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
24.17.05; 02.01.11

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,

servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, analiză și cercetare de
piață, servicii de cercetare privind publicitatea,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, management de restaurant
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
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asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast
food la pachet, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
oferite de restaurante de delicatese, restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant cu specific japonez, servicii oferite de
restaurante care servesc udon și soba, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante.

───────

(210) M 2022 07849
(151) 01/11/2022
(732) SC LARADIA SERV SRL, STR.

LIEBLING, NR. 487, JUD. TIMIŞ,
COM. LIEBLING, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

LARADIA SERV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Tratarea si reciclarea gunoiului si a
deseurilor, consultanta in tratarea si reciclarea
gunoiului si a deseurilor.

───────

(210) M 2022 07851
(151) 01/11/2022
(732) SC AGRIVINIA 2010 SRL, STR.

LIEBLING, NR. 67/B, AP. 2, JUD.
TIMIŞ, COM. LIEBLING, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

AGRIVINIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Tratarea si reciclarea gunoiului si a
deseurilor, consultanta privind tratarea si
reciclarea gunoiului si a deseurilor.

───────
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(210) M 2022 07852
(151) 01/11/2022
(732) KLAP TECH SRL, STR.

TURTURELELOR, NR. 48,
ET. 1, CAM. 1.2A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030882, ROMANIA

(540)

Better than new

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz
(Pantone 213C)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 07853
(151) 01/11/2022
(732) KLAP TECH SRL, STR.

TURTURELELOR NR 48, ETAJ
1, CAMERA 1.2A, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Pre-loved

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz
(Pantone 213C)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 07855
(151) 01/11/2022
(732) TREY SYS ART OF BEAUTY

SRL, CALEA DOMNEASCA NR.
170, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

SYS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, formare privind sănătatea și
starea de bine.
44. Servicii de artă corporală, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de epilare
corporală cu ceară pentru persoane, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de tratament pentru celulită, 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, servicii
de îngrijire a unghiilor, servicii de consultare în
legătură cu masajul, masaj al țesuturilor adânci,
masaj, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii
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oferite de saloane de coafură, servicii oferite
de saloane de frumusețe, servicii oferite de
saloane de îngrijire a pielii, servicii furnizate de
saloane de slăbire, servicii prestate de saloane
de manichiură, servicii oferite de saloane de
înfrumusețare pentru tunderea perucilor, servicii
oferite de saloane de bronzare, furnizare de
informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, servicii oferite de saloane de tatuaj,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, servicii de
coafor, servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru bărbați, servicii de salon de coafor pentru
femei, servicii de coafor pentru copii, servicii
oferite de frizerii pentru bărbați, servicii de vopsit
de șuvițe de păr.

───────

DOMNEASCA NR. 170, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

26. Agrafe (accesorii pentru păr), clești
(accesorii pentru păr), accesorii pentru prins

părul, ace de prins părul (accesorii pentru păr),
accesorii pentru a răsuci pe par.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu agrafe (accesorii pentru păr), clești
(accesorii pentru păr), accesorii pentru prins
părul, ace de prins părul (accesorii pentru
păr), accesorii pentru a răsuci pe par, bijuterii,
bijuterii-pandantive, medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), coliere, publicitate, inclusiv publicitatea
online pentru agrafe (accesorii pentru păr),
clești (accesorii pentru păr), accesorii pentru
prins părul, ace de prins părul (accesorii
pentru păr), accesorii pentru a răsuci pe
par, bijuterii, bijuterii-pandantive, medalioane
(bijuterii), inele (bijuterii), coliere, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice si accesorii pentru
par, servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul de
accesorii pentru par, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul de
bijuterii, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comert cu amanuntul
in legatura cu agrafe (accesorii pentru păr),
clești (accesorii pentru păr), accesorii pentru
prins părul, ace de prins părul (accesorii
pentru păr), accesorii pentru a răsuci pe
par, bijuterii, bijuterii-pandantive, medalioane
(bijuterii), inele (bijuterii), coliere, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de marketing, publicitate şi promovare
in legatura cu agrafe (accesorii pentru păr),
clești (accesorii pentru păr), accesorii pentru
prins părul, ace de prins părul (accesorii pentru
păr), accesorii pentru a răsuci pe par, bijuterii,
bijuterii-pandantive, medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), coliere, 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, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță de
agrafe (accesorii pentru păr), clești (accesorii

(210) M 2022 07856
(151) 01/11/2022
(732) HAIRSTYLE TREY SYS, CALEA

3 SYϨ 
TREY SYS

- ESTHETIQUE
BEAUTY CENTER
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pentru păr), accesorii pentru prins părul,
ace de prins părul (accesorii pentru păr),
accesorii pentru a răsuci pe par, bijuterii,
bijuterii-pandantive, medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), coliere, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul si ridicata de agrafe (accesorii
pentru păr), clești (accesorii pentru păr),
accesorii pentru prins părul, ace de prins
părul (accesorii pentru păr), accesorii pentru
a răsuci pe par, bijuterii, bijuterii-pandantive,
medalioane (bijuterii), inele (bijuterii), coliere,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în legatura cu agrafe
(accesorii pentru păr), clești (accesorii pentru
păr), accesorii pentru prins părul, ace de prins
părul (accesorii pentru păr), accesorii pentru
a răsuci pe par, bijuterii, bijuterii-pandantive,
medalioane (bijuterii), inele (bijuterii), coliere,
organizarea și coordonarea de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
publicitare pentru agrafe (accesorii pentru păr),
clești (accesorii pentru păr), accesorii pentru
prins părul, ace de prins părul (accesorii pentru
păr), accesorii pentru a răsuci pe par, bijuterii,
bijuterii-pandantive, medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), coliere, servicii de import-export in
legatura cu agrafe (accesorii pentru păr), clești
(accesorii pentru păr), accesorii pentru prins
părul, ace de prins părul (accesorii pentru
păr), accesorii pentru a răsuci pe par, bijuterii,
bijuterii-pandantive, medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), coliere, organizare de evenimente, în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de agrafe (accesorii pentru păr),
clești (accesorii pentru păr), accesorii pentru
prins părul, ace de prins părul (accesorii pentru
păr), accesorii pentru a răsuci pe par, bijuterii,
bijuterii-pandantive, medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), coliere, consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter.
41. Organizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, formare privind sănătatea și
starea de bine.
44. Servicii de artă corporală, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de epilare
corporală cu ceară pentru persoane, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de tratament pentru celulită, 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, servicii

de îngrijire a unghiilor, servicii de consultare în
legătură cu masajul, masaj al țesuturilor adânci,
masaj, îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii
oferite de saloane de coafură, servicii oferite
de saloane de frumusețe, servicii oferite de
saloane de îngrijire a pielii, servicii furnizate de
saloane de slăbire, servicii prestate de saloane
de manichiură, servicii oferite de saloane de
înfrumusețare pentru tunderea perucilor, servicii
oferite de saloane de bronzare, furnizare de
informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, servicii oferite de saloane de tatuaj,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, servicii de
coafor, servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru bărbați, servicii de salon de coafor pentru
femei, servicii de coafor pentru copii, servicii
oferite de frizerii pentru bărbați, servicii de vopsit
de șuvițe de păr.

───────

(210) M 2022 07857
(151) 01/11/2022
(732) SC PRESTOAGRI SRL, SAT

GRESIA, JUDETUL TELEORMAN,
STEJARU, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.07.02

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

clase:
30. Produse de patiserie, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată,
iaurt înghețat (produse de cofetărie, înghetate)

Gusturi alese 
de la 

PETRU
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și șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, produse apicole, cereale
procesate, amidon și produse obținute din
acestea, preparate de coacere și drojdie,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți de orez, biscuiți cu aromă
de plante, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
din orez în formă de granule (arare), biscuiți
din orez (senbei), blaturi de pizza, biscuiți
umpluți cu brânză, brioșe, bulete din orez,
chifle umplute, chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, clătite, covrigei, floricele de porumb,
gustări din porumb, gustări din tortilla, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări rapide
preparate din musli, mâncăruri care includ paste,
pizza, paella, nachos (mâncare tradițională
mexicană), mâncăruri pe bază de orez, plăcinte,
porumb prăjit, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, quiche (tarte sărate), quesadilla
(preparat culinar mexican), ravioli, rizoto, rulouri
cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou, rulouri de
primăvară, sandvișuri, sushi, taco, tartă de orez,
tortillas, turte din orez, vafe congelate, wonton,
batoane de cereale și batoane energizante,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pâine, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aperitive (tartine),
produse de cofetărie pe bază de arahide,
batoane de nuga învelite în ciocolată, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu
gust de brânză, biscuiți crackers cu aromă de
fructe, biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, bomboane
cu ciocolată, brioșe cu fructe, budinci, chifle
cu gem, ciocolată, cornuri, cozonac pandoro,
deserturi cu musli, deserturi preparate (produse
de cofetărie), dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, flan
(produse de cofetărie), fructe de pădure învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi
produse din cereale, , crumble), fulgi de patiserie
de unt de arahide, halva, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, iepurași de
ciocolată, jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de
pasăre, marțipan, produse de cofetărie pe bază
de migdale, măr pané, nuci macadamia trase
în ciocolată, nuga, ornamente pentru pomul

de crăciun (comestibil), panettone (cozonac
italian), pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt
congelate, preparate din zahăr pentru cofetărie,
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de caramel, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de patiserie din făină de cartofi, rulouri
cu scorțișoară, specialități de patiserie, tiramisu,
trufe (produse de cofetărie), vafe, gofre, vată de
zahăr.
32. Sucuri, siropuri de fructe, sirop de migdale,
musturi, siropuri pentru pregătirea băuturilor cu
arome de fructe, băuturi de fructe, amestec de
sucuri de fructe, ape minerale (băuturi), siropuri
pentru preparat ape minerale aromatizate, ape
minerale (băuturi), băuturi cu suc de portocale,
băuturi nealcoolice, preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cereale procesate,
amidon și produse obținute din acestea,
preparate de coacere și drojdie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți
crocanți din cereale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți crocanți
condimentați, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiți de orez, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biscuiți cu aromă
de plante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiți cu aromă de brânză,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiți din orez în formă de granule (arare),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiți din orez (senbei), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blaturi de pizza,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiți umpluți cu brânză, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brioșe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bulete
din orez, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu chifle umplute, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chipsuri de porumb,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu chipsuri din cereale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu clătite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu covrigei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu floricele de porumb, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu gustări din porumb,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu gustări din tortilla, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu gustări sărate pe bază
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gustări rapide preparate din musli,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mâncăruri care includ paste, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pizza,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paella, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu nachos (mâncare tradițională
mexicană), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mâncăruri pe bază de orez,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu porumb prăjit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de patiserie
aromate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie conținând legume și pește,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie din foitaj care conțin șuncă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie din legume și carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse din patiserie congelate umplute cu
carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu quiche (tarte sărate), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu quesadilla
(preparat culinar mexican), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ravioli, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rizoto,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rulouri cu cârnați proaspeți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rulouri cu ou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rulouri de primăvară, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sandvișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sushi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu taco, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tartă de orez, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tortillas, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu turte
din orez, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vafe congelate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu wonton, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
de cereale și batoane energizante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri

(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu alimente pe bază de cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aperitive
(tartine), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie pe bază de
arahide, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu batoane de nuga învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batoane din aluat prăjit (youtiao), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bezele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiti cu gust de brânză, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biscuiți crackers
cu aromă de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biscuiți de graham,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiți sărați, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiți sub formă de napolitane
sărate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bomboane cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brioșe
cu fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu budinci, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chifle cu gem,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cornuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cozonac pandoro,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi cu musli, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi preparate
(produse de cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri înghețate pe
băț, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulciuri pentru decorarea pomului de crăciun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu flan, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fructe de pădure învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe trase în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fulgi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fulgi de
patiserie de unt de arahide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu halva, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iepurași de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jeleuri de fructe
(cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu lapte de pasăre, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu marțipan,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie pe bază de migdale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
măr pané, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu nuci macadamia trase în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu nuga, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panettone (cozonac italian),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pateuri cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plăcinte cu iaurt
congelate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate din zahăr pentru cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie
fără gluten, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de caramel, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie din nuci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie din făină
de cartofi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rulouri cu scorțișoară, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu specialități
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tiramisu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu trufe (produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vafe, gofre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vată de zahăr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sucuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu siropuri de fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sirop
de migdale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu musturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu amestec de sucuri de fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ape minerale (băuturi), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ape minerale (băuturi),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi cu suc de portocale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru fabricarea

băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de patiserie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cereale procesate, amidon și
produse obținute din acestea, preparate de
coacere și drojdie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți crocanți din cereale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
biscuiți crocanți condimentați, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu biscuiți de orez, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiți cu
aromă de plante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți cu aromă de brânză,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
biscuiți din orez în formă de granule (arare),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
biscuiți din orez (senbei), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu blaturi de pizza, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiți umpluți
cu brânză, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu brioșe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bulete din orez, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu chifle umplute, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu chipsuri
de porumb, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu chipsuri din cereale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu clătite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu covrigei,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
floricele de porumb, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu gustări din porumb, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gustări din
tortilla, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu gustări sărate pe bază de cereale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gustări
rapide preparate din musli, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mâncăruri care includ
paste, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pizza, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu paella, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu nachos (mâncare tradițională
mexicană), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mâncăruri pe bază de orez, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu plăcinte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
porumb prăjit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de patiserie aromate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de patiserie congelate
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umplute cu carne și legume, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
patiserie conținând legume și pește, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
patiserie din legume și carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse din patiserie
congelate umplute cu carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu quiche (tarte sărate),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
quesadilla (preparat culinar mexican), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ravioli, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rizoto,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rulouri cu cârnați proaspeți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rulouri cu ou, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rulouri
de primăvară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu sandvișuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu sushi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu taco, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tartă de
orez, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tortillas, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu turte din orez, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vafe congelate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu wonton,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
batoane de cereale și batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu alimente care
conțin cacao (ca principalul ingredient), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu alimente pe
bază de cacao, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aperitive (tartine), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie pe
bază de arahide, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batoane de nuga învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
batoane din aluat prăjit (youtiao), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bezele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiti cu
gust de brânză, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți crackers cu aromă de
fructe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu biscuiți de graham, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu biscuiți sărați, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiți sub
formă de napolitane sărate, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu bomboane cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brioșe cu fructe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu budinci, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu chifle cu gem, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cornuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cozonac pandoro, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi cu musli, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi
preparate (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dulciuri
înghețate pe băț, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu flan, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fructe de pădure învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe trase în ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fulgi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fulgi de patiserie de
unt de arahide, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu halva, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gustări constând în principal din
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu iepurași de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jeleuri de fructe (cofetărie), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de pasăre, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu marțipan,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie pe bază de migdale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măr pané,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
nuci macadamia trase în ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu nuga, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu panettone
(cozonac italian), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pateuri cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plăcinte cu
iaurt congelate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate din zahăr pentru cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie fără
gluten, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de caramel, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie din
nuci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie nemedicinale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de patiserie din făină de cartofi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rulouri cu
scorțișoară, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu specialități de patiserie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tiramisu,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
trufe (produse de cofetărie), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vafe, gofre, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vată de zahăr,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sucuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu siropuri de fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sirop de migdale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu musturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi de fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu amestec de sucuri de
fructe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ape minerale (băuturi), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ape minerale (băuturi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi cu suc de portocale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cereale procesate, amidon și produse obținute
din acestea, preparate de coacere și drojdie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu biscuiți crocanți din cereale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți crocanți condimentați, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți de
orez, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu biscuiți cu aromă de plante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți cu aromă de brânză, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți din
orez în formă de granule (arare), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți din orez (senbei), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu blaturi de
pizza, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu biscuiți umpluți cu brânză, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brioșe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bulete din orez, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
chifle umplute, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chipsuri de porumb, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu chipsuri din cereale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu clătite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu covrigei, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu floricele de porumb, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu gustări din porumb, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu gustări
din tortilla, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gustări sărate pe bază
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gustări rapide preparate
din musli, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mâncăruri care includ
paste, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pizza, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu paella, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu nachos (mâncare tradițională mexicană),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mâncăruri pe bază de orez, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu plăcinte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu porumb prăjit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de patiserie aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de patiserie
conținând legume și pește, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie din legume și carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse din patiserie congelate umplute cu
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu quiche (tarte sărate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
quesadilla (preparat culinar mexican), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ravioli, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rizoto, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rulouri
cu cârnați proaspeți, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rulouri cu ou,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu rulouri de primăvară, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sandvișuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sushi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu taco, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tartă de orez, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tortillas, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu turte din
orez, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vafe congelate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu wonton,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane de cereale și batoane
energizante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu alimente pe bază de cacao, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aperitive (tartine), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie pe bază de arahide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu batoane de
nuga învelite în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu batoane
din aluat prăjit (youtiao), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bezele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiti cu gust de brânză, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți
crackers cu aromă de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți
de graham, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biscuiți sărați, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiți sub formă de napolitane sărate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bomboane cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brioșe cu
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu budinci, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu chifle cu gem,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cornuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cozonac pandoro, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu deserturi cu
musli, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu deserturi preparate (produse de

cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri înghețate pe băț,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu flan, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fructe de
pădure învelite în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fructe trase
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fulgi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fulgi de
patiserie de unt de arahide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu halva,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu gustări constând în principal din
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu iepurași de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jeleuri de fructe (cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lapte de pasăre, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu marțipan,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de cofetărie pe bază
de migdale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măr pané, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
nuci macadamia trase în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
nuga, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panettone (cozonac italian),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pateuri cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plăcinte cu iaurt congelate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
din zahăr pentru cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de brutărie fără
gluten, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse de caramel, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de cofetărie din nuci, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie nemedicinale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie din făină de cartofi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rulouri cu scorțișoară, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu specialități
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tiramisu, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu trufe (produse
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de cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vafe, gofre, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vată de zahăr, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sucuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu siropuri
de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sirop de migdale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu musturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu băuturi de
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu amestec de sucuri de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ape minerale (băuturi), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ape minerale (băuturi), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu băuturi cu suc
de portocale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 07858
(151) 01/11/2022
(732) VPO-CST MUNTENIA

CONSTRUCT SRL, STR. MR.
STEFAN SANATESCU NR. 64,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011478,
ROMANIA

(540)

VPO-CST MUNTENIA
CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 01.01.02; 26.03.01

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru, gri, alb

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

37. Construcții rutiere, construcții de străzi,
construcții de șosele, construcții de
infrastructură, reparații în construcții, curățarea
terenurilor pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), nivelarea terenurilor
pentru construcții, pregătirea terenului pentru
construcții,
construcții de infrastructură civilă, supervizarea
construcțiilor pe șantier, furnizarea de informații
în domeniul construcțiilor, furnizarea de
informații în materie de construcții, supraveghere
a lucrărilor de construcții, închirieri de utilaje
pentru construcții, servicii de management
în construcții, construcții de drumuri pe
bază de comandă, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, construcții
de poduri pe bază de comandă, furnizarea
de informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
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pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.
39. Transport rutier, servicii de transport,
închirierea mijloacelor de transport, închiriere
de mijloace de transport rutier, realizarea
formalităților pentru închirierea oricărui mijloc
de transport, închirierea pe bază de contract
a vehiculelor pentru transport, închirieri
de vehicule de transport, închirieri de
vehicule pentru transport, transport de mărfuri,
transportare de mărfuri, transport rutier de
mărfuri, transport terestru de marfă, transport
terestru de mărfuri, servicii de transport rutier,
servicii de transport de mărfuri, servicii de
transport de marfă, servicii de transport rutier
de mărfuri, transportul containerelor de marfă cu
camionul, transportarea deșeurilor către groapa
de deșeuri, servicii de manevrare și transport
de mărfuri, transport și depozitare, servicii
de consiliere referitoare la transportul rutier,
furnizare de informații referitoare la transportul
rutier, furnizare de informații privind transportul
de mărfuri.

───────

(210) M 2022 07860
(151) 01/11/2022
(732) JIANPING WEN, 2801, FLOOR

1, BINJIANG SQUARE,
WANKEJINYU, NO.13, DESHENG
MIDDLE ROAD, DALIANG
STREET, GUANGDONG, SHUNDE
DISTRICT, FOSHAN, CHINA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I NR. 54B, ET. 3, APT. 5,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

ECOCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

21. Ustensile de bucătărie, pahare (recipiente),
ceramică pentru uz caznic, bibelouri de porțelan,
recipiente de băut, distribuitoare de prosoape
de hârtie, coșuri pentru gunoi, farfurioare pentru
difuzarea de uleiuri aromatice, piepteni, perii
de toaletă, materiale pentru fabricarea periilor,
periuțe de dinți, suporturi pentru scobitori,
ustensile cosmetice, forme pentru cuburi de
gheață, instrumente de curăţare, acţionate
manual, cristal (sticlărie), dispersoare de apă
potabilă, acvarii de interior, dispozitive electrice
pentru atragerea şi uciderea insectelor.

───────

(210) M 2022 07861
(151) 01/11/2022
(732) FLORIN IOAN ZAMFIR, STR.

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

(540)

ZAMFIR FLORIN IOAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
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personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 07863
(151) 01/11/2022
(732) DCF FUNERAL SRL, STR.

MIHAI VITEAZUL NR. 2,
SAT COCORĂŞTII COLŢ,
JUD. PRAHOVA, COMUNA
COCORĂŞTII COLŢ, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

DCF Funeral

(531) Clasificare Viena:
04.01.02; 27.05.01; 25.01.10

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri, sicrie
și urne funerare, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât articole de bijuterie,
garnituri nemetalice pentru sicrie, panouri de
afisare pentru sicrie pentru afisarea de fotografii
si informatii despre persoanele decedate, placi
funerare din plastic.
31. Coroane de flori naturale, plante si flori
naturale, buchete si aranjamente din flori
naturale, aranjamente din flori uscate decorative,
buchete si aranjamente personalizate.

35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor mentionate in clasele 20 si 31
(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, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere (transport).
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerarii, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituala.

───────
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(210) M 2022 07864
(151) 01/11/2022
(732) ASOCIATIA HR MANAGEMENT

CLUB, STR. CULMENA VECHE
NR. 2, MANSARDĂ, ET. 1,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Joblandia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baze de date (electronice), baze de
date computerizate, software, aplicaţii software
descărcabile, aplicaţii mobile descărcabile,
publicaţii electronice descărcabile.
35. Servicii de recrutare, servicii de consultanță
în recrutare, publicitate pentru recrutare de
personal, plasare și recrutare de personal,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, furnizare de
informaţii în materie de recrutare şi plasare
de personal printr-o reţea informatică globală,
furnizarea de informaţii despre recrutarea
şi plasarea de personal prin intermediul
unui website, oferirea de informaţii privind
oportunităţile profesionale şi de carieră, analiza
postului pentru determinarea seturilor de
abilităţi ale angajatului şi a altor cerinţe cu
privire la angajat, gestionarea locurilor de
muncă, a ofertelor şi solicitărilor de locuri de
muncă, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, studii de
piaţă, marketing, lucrări de birou, prelucrare
de date, compilare de informaţii comerciale,
relaţii publice, sondaje de opinie, organizare
și coordonare de târguri de locuri de muncă,
servicii de potrivire la un loc de muncă.

42. Platformă ca serviciu (PaaS), crearea şi
mentenanţa site-urilor web, găzduirea site-urilor
de internet (site-uri web), design de pagini
principale şi pagini web, software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, dezvoltare de platforme de calculatoare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectare (design)
de lucrări creative audiovizuale, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line,
asigurarea utilizării temporare a unui software
nedescărcabil pentru a permite punerea în
comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, proiectare, dezvoltare, întreţinere
si găzduire de baze de date, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informaţii,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informaţii.

───────

de formare, coaching personal (formare),
formare în domeniul managementului, furnizare
de formare profesională, servicii de instruire
și formare, coordonare de cursuri de formare
profesională, formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, servicii de formare în management,
servicii de formare de personal, consultanță
în materie de formare, furnizare de cursuri de
formare, cursuri de formare avansată, furnizare
de cursuri de formare profesională, servicii
ale unei academii de formare, servicii de
educație și formare profesională, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de instalații
pentru formarea profesională, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
organizare și coordonare de seminare de
formare, realizare și coordonare de cursuri
de formare, servicii de consultanță cu privire
la formarea angajaților, servicii educaționale
furnizate de instituții pentru formare continuă,
consultanță legată de formarea în materie
de competențe profesionale, elaborarea de
materiale didactice distribuite la seminarele de
formare profesională, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă sau instruire).

41. Consiliere în carieră (educație), furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru încadrare în câmpul muncii,
educație și formare în consiliere vocațională,
organizare de seminarii în materie de formare,
formare continuă, formare complementară,
formarea profesorilor, cursuri de formare,
furnizare de formare, servicii oferite  de  ateliere

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR 172,
BL. 230, SCARA A, ETAJ 4, AP. 15,
2, 021341, ROMANIA

(540)

IMPLANTIS DENTAL CARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 02.09.10;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#CA2627), negru (HEX #54514F)

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

44. Servicii medicale, servicii de stomatologie.
───────

(210) M 2022 07866
(151) 01/11/2022
(732) FRESH FOOD EXPRESS S.R.L.,

STR. POPEŞTI - VEST NR.4,
BL.1, AP.5, JUD. ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV, 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)

mit Burgărie și altele

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, 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 club pentru furnizare de
mâncare și băuturi

───────

(210) M 2022 07865
(151) 01/11/2022
(732) IMPLANT ART DENT SRL,
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(210) M 2022 07868
(151) 01/11/2022
(732) CARDIFF LGD SRL, STR.

ANASTASIE PANU, NR. 54C, BL.
H1, SC. A, ET. 4, AP. 1, JUDEȚ
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

LEGEND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.04; 03.04.24;
05.03.14; 26.01.01; 26.04.04

(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, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, 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, 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, stabilirea
abonamentelor la ziar 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, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
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managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, 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 consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de comandă on-
line în domeniul restaurantelor cu vânzare
pentru acasă și livrare, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.

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, servicii de case de
vacanţă, 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, servicii
de critică gastronomică (oferirea de informații
despre alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu vânzare pentru acasă, închirieri de mobilier.

───────
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NICOLAE BALCESCU NR.17A,
BIROUL NR. 1, ET. 2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144 BL.ST2, SC.B, AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MARATONUL DE
EDUCATIE FINANCIARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.07.22

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

de texte educaționale, altele decât textele
publicitare, producția de filme educaționale, teste
educaționale, furnizarea on-line de publicații
electronice, împrumutul de cărți și periodice,
reportaje fotografice, organizarea de evenimente
în aer liber, traduceri, organizarea de concursuri,
organizarea de concerte, seminarii, conferințe
și discuții, organizarea de expoziții artistice
cu scop cultural sau educațional, instituirea și
acordarea de premii pentru merite în domeniul
juridic și economic și pentru realizări în domeniul
afacerilor.

───────

(210) M 2022 07871
(151) 01/11/2022
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD MAMAIA NR.227, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144 BL.ST2, SC.B, AP.46,
JUDEȚ CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CUVEE DIMITRI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2022 07870
(151) 01/11/2022
(732) EAD.RO INTERACTIVE SRL, BD

41. Servicii educative conferinte in format fizic
cat si online, divertisment, educație, instruire,
divertisment,  activitați  sportive  și  culturale,
ervicii de difuzare a educației în domeniul
afacerilor  și  prin  intermediul  rețelei  de
calculatoare, internet, educație practică, servicii
de  organizare  a  formării  profesionale  în
domeniul afacerilor, consiliere profesională și
de perfecționare, informații despre educație
și  prin  intermediul  rețelei  de  calculatoare,
internet, organizarea și deservirea conferințelor,
congreselor,  seminariilor,  simpozioanelor,
congreselor, simpozioanelor, convențiilor de
afaceri, organizarea de evenimente în aer
liber, organizarea de excursii educaționale,
servicii de editare, servicii de editare de cărți,
editare electronică on-line de cărți și periodice,
publicarea de texte (altele decât textele
publicitare), pregătirea de materiale pentru
publicare asistată de calculator, redactarea
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(210) M 2022 07872
(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, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Asociatia Terapeutica
de Interventie,

Psihoterapie Individuala si
Comportamentala A.T.I.P.I.C.

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 24.01.05; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#3498DB), portocaliu (HEX #D35400,
HEX #E67E22, HEX #F5B041), negru
(HEX#17202A), roșu, galben, gri

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

41. Educaţie.
44. Servicii medicale.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2022 07876
(151) 01/11/2022
(732) DEFENSE RAPID REACTION

SRL, BD. REGIEI, NR. 2, CORP
C28, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DEFENSE RAPID REACTION

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.19; 24.01.15; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru ( RAL
5002), galben (RAL 1016)

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii juridice, servicii politice, si
anume:servicii de reprezentare juridica, cercetari
juridice, organizare de reuniuni politice cu scop
social, de protectie, de mediere, cluburi de
intalniri.

───────
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(210) M 2022 07879
(151) 01/11/2022
(732) JETCLEAN-SALVA SRL,

BULEVARDUL AUREL VLAICU,
NR 105, BL L4, SC B, ET 3,
AP 24, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, 900075,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Salva Caffè
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea.

───────

(210) M 2022 07881
(151) 02/11/2022
(732) ILIE PANA, CALEA SEVERINULUI,

NR. 24, BL. 403A, SC. 1, AP. 3,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200222,
DOLJ, ROMANIA
DANIEL-TEODOR PREDA, STR.
DOROBANTI, NR. 21, BL. 21, SC.
A, ET. 1, AP. 8, JUD. OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

(540)

EASY CONTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 26.04.05

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

35. Contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate administrativă, contabilitate
analitică, contabilitate computerizată,
contabilitate informatizată, contabilitate de
gestiune, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță
fiscală (contabilitate), contabilitate pentru
terți, contabilitate și audit, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), servicii de
contabilitate computerizată, evidență contabilă
și contabilitate, contabilitate, în special
evidență contabilă, consultanţă cu privire la
contabilitate, consultanță și informații privind
contabilitatea, servicii de contabilitate pentru
taxe școlare, servicii de contabilitate pentru
taxele școlare, servicii de contabilitate și
evidență contabilă, servicii de consultanță
în contabilitatea comercială, furnizare de
informații în materie de contabilitate, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, pregătirea
evaluării computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), servicii de contabilitate privind
conturi de creanțe, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, consiliere în
domeniul afacerilor cu privire la contabilitate,
servicii de contabilitate privind costurile în
întreprinderi agricole, servicii de consiliere
referitoare la declarațiile de venit (contabilitate),
servicii de consultanță și informare cu privire
la contabilitate, urmărirea și monitorizarea
consumului de energie pentru terți pentru
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
fluctuațiilor prețurilor la benzină pentru terți
pentru contabilitate și audit.

───────
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(210) M 2022 07884
(151) 02/11/2022
(732) S.C. EDEN ANIMAL FOOD S.R.L.,

SAT LIVADA, NR. 452, JUDET
ARAD, COMUNA LIVADA, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

TERRA ZOO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01;
29.01.06

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata în legătură cu alimente
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furaje pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de

cosmetică pentru animale, servicii de comerț
cu amănuntul și en-gros cu produse agricole și
zootehnice.servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu hrana pentru animale
companie, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu hrana pentru animale
companie.

───────

(210) M 2022 07885
(151) 03/11/2022
(732) LICEUL TEHNOLOGIC SF.

DIMITRIE TEREGOVA, STR.
PRINCIPALA, NR. 349, JUDET
CARAS SEVERIN, TEREGOVA,
327390, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

ANSAMBLUL FOLCLORIC
TEREGOVANA

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

41. Prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, organizare de spectacole
de dans, informare în legătură cu activități
culturale, furnizare de informații despre activități
culturale, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, coordonare de evenimente culturale,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de spectacole culturale,
furnizare de activități culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice.

───────
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(210) M 2022 07886
(151) 02/11/2022
(732) DOCH CEREAL NORD EST

SRL, STRADA 8, NR. 457, SAT
ROSIORI, JUDET BOTOSANI,
COMUNA RACHITI, 717313,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DOCH CEREAL nord est

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
01.01.01; 06.01.04; 29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#00A0E3), negru (HEX#2B2A29)

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

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, combaterea
dăunătorilor în agricultură, consultanță agricolă
în domeniul fertilizării, consultanță agricolă,
consiliere în domeniul agricol, consultanță
profesională în domeniul agriculturii, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
consultanță în domeniul viticulturii, consultanță
și servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii oferite
de ferme agricole, distrugerea dăunătorilor
în agricultură, distrugerea dăunătorilor
în agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, exterminarea paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură și
furnizarea de informații despre aceasta,
fumigație în agricultură, furnizare de dotări
pentru grădini comunitare, furnizare de informații
despre distrugerea buruienilor, furnizare de
informații despre distrugerea paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare

de informații despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
despre utilizarea îngrășămintelor artificiale,
furnizare de informații despre împrăștierea de
îngrășăminte artificiale, furnizare de informații
online despre servicii de agricultură, horticultură
și silvicultură, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, marcare de animale, plantare de
copaci, plantarea copacilor pentru compensarea
emisiilor de dioxid de carbon, pulverizare aeriană
de produse chimice agricole, pulverizare aeriană
de îngrășăminte, pulverizare aeriană sau la
sol de îngrășăminte și alte produse chimice
pentru agricultură, pulverizare de insecticide
folosite în domeniul agriculturii, împrăștiere de
insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, împrăștiere de insecticide pentru
horticultură, împrăștiere de insecticide pentru
silvicultură, împrăștiere de produse chimice
pentru uz agricol, împrăștiere de îngrășăminte,
împrăștiere de îngrășăminte pe suprafețe,
însămânțare, pulverizare de insecticide în
agricultură, pulverizare de produse de protecție
a plantelor în agricultură, restaurare de
habitate forestiere, semănare, servicii agricole
cu privire la conservarea mediului, servicii
agricole și veterinare, servicii consultative și
consultanță privind controlul buruienilor, al
organismelor dăunătoare și al paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea
de tratamente non-chimice pentru agricultura
și horticultura durabilă, servicii consultative și
consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură și horticultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
consiliere cu privire la agricultură, servicii de
consultanță cu privire la culturile din agricultură,
servicii de consultanță în sectorul agricol,
servicii de informare cu privire la utilizarea
substanțelor chimice folosite în agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor artificiale folosite în agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor artificiale folosite în silvicultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor naturale folosite în agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor naturale folosite în silvicultură,
servicii de informare referitoare la utilizarea
substanțelor chimice utilizate în silvicultură,
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servicii de informare în sectorul agricol, servicii
de reîmpădurire, servicii pentru agricultură,
servicii silvice, creşterea plantelor, furnizare de
parcele experimentale pentru testarea culturilor,
furnizare de parcele experimentale pentru
testarea culturilor prin aplicare de substanțe
chimice, servicii agricole, servicii de cultivare a
gazonului natural, servicii de culturi hidroponice,
servicii de informare cu privire la agricultură,
servicii pentru semănarea în rânduri, strângerea
recoltelor pentru alte persoane, împrăștierea
semințelor la ferme pe cale aeriană, furnizare
de informații despre închirierea de echipamente
pentru ferme, închiriere de echipamente pentru
ferme, închiriere de material pentru exploatări
agricole, închiriere de utilaje agricole pentru
pulverizare.

───────

(210) M 2022 07887
(151) 02/11/2022
(732) YIUYEUNG INTERNATIONAL SRL,

ŞOS. DOBROEŞTI, NR. 47, BL.
A, SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

D DRYFLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.16

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

25. Sandale de baie, papuci de baie, costume de
baie, pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
corsaje (lenjerie), cizme pentru sporturi, cizme,
chiloți tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizole,
caschete, îmbrăcăminte din imitație din

piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manșoane / manșete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru cicliști, gulere detașabile,
pernuțe împotriva transpirației pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarba esparto(espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălțăminte, trenciuri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmulițe, cloșuri pentru pălării (schelete),
pălării, tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete (îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte),
rochii tip pulover/rochii tip salopetă, chiloți
de damă/chiloți pantalonași, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbătești/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
plastroane pentru cămăși, cămăși, pantofi,
cămăși cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurți tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de
corp), bretele pentru susținerea șosetelor,
șosete, branțuri, pantofi de sport, maieuri
sport, ciorapi, jachete căptușite (îmbrăcăminte),
costume, flanele/pulovere/hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, colanți, bombeuri
pentru încălțăminte, togi, jobene, benzi pentru
manșetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), chiloți, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.

───────
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(210) M 2022 07888
(151) 02/11/2022
(732) FAMILIE MENAJE SRL, ŞOS.

COLENTINA NR. 455, CAM. 10,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

wo&wo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.15; 26.01.03;
26.11.02

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

8. Tăișuri pentru uneltele așchietoare
(componente ale uneltelor de mână), tăișuri
pentru uneltele așchietoare (unelte de mână),
ustensile pentru ascuțirea lamelor, cuțite
ceramice, feliatoare de brânză, neelectrice,
tacâmuri, bare de tăiat (unelte de mână),
cuțite , fiare (unelte de mână neelectrice),
răzătoare mandoline pentru bucătărie, seturi de
manichiură, seturi de manichiură, electrice, răngi
pentru scos cuie (unelte de mână), clești pentru
unghii, pile de unghii, cuțite de paletă, cuțite de
sculptat (unelte de mână), cuțite pentru pizza,
neelectrice, linguri, tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri)/articole pentru masă (cuțite, furculițe
și linguri), furculițe de masă, cuțite de masă,
furculițe și linguri de plastic, cuțite de masă,
furculițe și linguri pentru bebeluși, feliatoare
de legume/mărunțitoare de legume, tocătoare
de legume, spiralizatoare de legume, acționate
manual, decojitoare de legume (unelte de mână),
suporturi pentru barele de ascuțit, foarfeci mari
de grădină (foarfeci).
28. Momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte

de pescuit), coșuri de prins pește (capcane
de pescuit), darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit,
cârlige pentru pește, linii (fire) de pescuit,
instrumente de pescuit, plute de pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undița, mosoare
pentru pescuit, undițe de pescuit, momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit.

───────

(210) M 2022 07890
(151) 02/11/2022
(732) JEREGHI GHEORGHE, STR.

CHEZĂȘIEI, NR. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

CERAMALL

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.04.09

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

clase:
6. Containere, articole de transport și ambalare
din metal, materiale de construcții și elemente
din metal, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
statui și obiecte de artă din metale comune,
structuri și construcții metalice transportabile,
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, articole de fierărie, acoperiri metalice,
articole din metal pentru placarea pereților
interiori, articole din metal pentru placarea
pereților, articole din metal pentru placarea
fațadelor, articole din metal pentru placarea
tavanelor, articole metalice folosite în construcții,
baghete decorative din metal, balustrade
din metal, bare din metal, cadre metalice,
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cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, căptușiri din metal, cărămizi pentru
construcții din metal, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, componente metalice fabricate
pentru fundații de clădiri, componente din
metal pentru construirea fațadelor, componente
metalice pentru acoperiș, componente metalice
prefabricate pentru construcții, construcții
cu structuri metalice, construcții cu fațadă
termoizolantă cu pereți dubli (de metal),
elemente de fațadă din metal, elemente metalice
pentru fațade de clădiri, elemente metalice
pentru tavane, elemente prefabricate din metal
pentru construcții, grilaje metalice, garnituri
metalice pentru construcții, forme metalice
de turnare, îmbrăcăminte pentru construcții
metalice, materiale de întărire din metal pentru
construcții, materiale de construcții (metalice)
sub formă de plăci, materiale de construcții
(metalice) sub formă de foi, materiale de
construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, mulaje
metalice, matrițe de turnare sub presiune
din metal, matrițe din metal pentru turnarea
produselor din ciment, panouri de acoperire
din metal pentru construirea pereților, panouri
de metal, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pardoseli confecționate din aliaje
metalice, piloni din metal, placaje metalice
pentru pereți, piese turnate din metal pentru
construcții, placări (metalice) pentru construcții,
plăci de perete din metal, plăci de pardoseală
metalice, plăci metalice, plăci metalice pentru
acoperirea pereților, podele metalice, profiluri
metalice, rame metalice pentru construcții,
profile metalice, scânduri din metal pentru
podea, secțiuni de pardoseală confecționate din
metal, structuri metalice, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, țigle metalice, unelte metalice pentru
construcții, unități modulare pentru construcții
din metal, încuietori metalice, mecanisme de
închidere metalice, afișiere metalice, arcade
confecționate din materiale metalice, cadre
metalice (construcții), intrări metalice, ferestre
metalice, uși metalice, cadre structurale din
metal pentru construcții, indicatoare și panouri
de informare și publicitare, din metal, scări și
schele metalice, articole de ambalat, de învelit și
de balotat, din metal, cutii metalice, distribuitoare
din metal, tubulaturi metalice, obiecte de artă
din metale comune, sculpturi în metal, statui din

metale comune, opere (lucrări) de artă sculptate
în metale comune, benzi metalice, blindaje,
borduri metalice, bride metalice, cabluri, fire
și lanțuri, din metal, cleme din metal, cofraje
metalice, conducte metalice, dispozitive de fixare
din metal, materiale de sudură, metale, oțel,
platforme (structuri) metalice, sârmă, suporturi
metalice, șuruburi metalice, tije metalice.
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, filtre pentru
uz industrial și casnic, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aparate de iluminat și reflectoare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de
apă și gaz, instalații de uscare, accesorii
de iluminat, accesorii de reglaj și siguranță
pentru aparate cu apă, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, accesorii de scurgere
pentru băi, accesorii de uz sanitar, accesorii
pentru baie, accesorii pentru chiuvete, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
pentru răcirea apei, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate de climatizare, aparate
de dezinfectat, aparate de duș, aparate de
dezodorizare, nu de uz personal, aparate de
distribuție de apă pentru uz sanitar, aparate
de încălzire pentru băi, aparate de încălzit,
aparate de reglare a apei, aparate de refrigerare
pentru lichide, aparate de uz sanitar, aparate
pentru filtrarea apei (altele decât mașini), aparate
și instalații sanitare, aparate și instalații de
încălzire, aparate și instalații de iluminat, aparate
și instalații de ventilație, aparate și instalații
de uscare, aparate și mașini pentru purificarea
apei, aprinzătoare, aplice de perete, arzătoare,
boilere și încălzitoare, armături de scurgeri
sanitare pentru băi, articole sanitare realizate
din porțelan, articole sanitare realizate din
piatră, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
bare luminoase, bazine de toaletă, becuri
de iluminat, bideuri, cabine de baie, cabine
pentru duș, capace pentru scaune (părți de
instalații sanitare), capete de duș care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, căzi cu duș, căzi de baie, garnituri de
căzi de baie, chiuvete, instalații de climatizare,
conducte de instalații de apă, conducte de
scurgere pentru căzi, conducte pentru instalații
sanitare, corpuri de iluminat, corpuri de încălzire,
dispozitive de evacuare pentru băi, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
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de preaplin pentru căzi de baie, dispozitive
de pulverizare care constituie componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă, dispozitive de
pulverizat pentru duș (accesorii pentru instalații
de apă), dispozitive de reglare care constituie
componente ale conductelor de apă, dispozitive
de reglare care constituie piese ale aparatelor
de distribuție a apei, dispozitive pentru clătirea
mâinilor, distribuitoare de apă, dopuri din metal
pentru băi, dușuri, duze cu jet pentru circularea
aerului cald în căzi de hidromasaj, duze pentru
instalații de baie, elemente de iluminat, fântâni
arteziene, sisteme de irigare și stropire cu apă,
filtre de apă, fitinguri de reglare pentru țevi de
apă, fitinguri pentru conducte sanitare de apă,
garnituri pentru căzi de baie, încălzitoare de
apă pentru chiuvetă, instalații de baie, instalații
de duș, instalații de climatizare, instalații de
filtrare a apei, instalații de furnizare a apei,
instalații sanitare electrice, instalații sanitare și
de baie și accesorii pentru instalații, lavoare
individuale, obiecte sanitare din oțel inoxidabil,
panouri de duș, regulatoare de presiune pentru
țevi de apă, rezervoare de toaletă, rezervoare
de spălare cu apă, robinete, saune, scaune
de toaletă, seturi de baie cu chiuvetă și
mască cu sertare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă și
canalizare pentru baie, țevi flexibile ca părți
ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
chiuvetă, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru duș, toalete, unități
de duș, aparate de uscarea mâinilor pentru
lavabouri, vase de toaletă, uși pentru cabine
de duș, vase și scaune de toaletă vândute la
pachet, instalații industriale de tratare, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aerare,
aparate de dezinfectare, aparate de distribuție
a apei, aparate de purificare a apei, aparate
de răcire electrice, aparate de reglare pentru
instalații de apă, aparate de uscare, aparate
de ventilație, aparate electrice de gătit, aparate
pentru gătit, aparate pentru răcire, congelatoare,
cuptoare și vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), dispozitive de încălzit pentru
băi, echipament pentrru procesare chimică,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, filtre de aer, frigidere, grătare
electrice, hidranți, corpuri de încălzire, instalații
de aer condiționat pentru uz casnic, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații de răcire, instalații pentru
toalete, jeturi pentru cadă de baie, lămpi de
iluminat, lustre, lumini decorative, oale electrice,
ornamente pentru iluminat (accesorii), panouri
pentru baie, paravane pentru baie, picioare de

chiuvetă, piedestale pentru vase de toaletă,
piedestaluri pentru chiuvete pentru baie, pisoare
(obiecte sanitare), platforme de duș, plafoniere,
plite, purificatoare de aer, răcitoare, electrice,
radiatoare, rezervoare de apă, robinete pentru
baie, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), spoturi, stropitoare pentru
duș, supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalații sanitare), supape
de reglaj pentru apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, uscătoare de aer, unități de
ventilație, unități de încălzire, uscătoare electrice
pentru mâini, valve de control de nivel, vane
(instalații sanitare), ventilatoare.
17. Garnituri de etanșare, materiale de etanșare
și filtre, conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale și articole izolante și opritoare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
accesorii (nemetalice) pentru țevi flexibile,
articole și materiale pentru izolare termică,
articole și materiale pentru izolare acustică,
articole și materiale rezistente la apă și
umezeală, articole și materiale rezistente la
foc și pentru prevenirea incendiilor, articole
și materiale pentru izolare electrică, bandă
adezivă, benzi adezive, benzi și filme, benzi
izolante, cauciuc sintetic, chit, compuși maleabili
pentru utilizare la îmbinare și etanșare, compuși
izolatori, compuși pentru umplerea îmbinărilor,
fibră de carbon, fibră de sticlă și vată de
sticlă, elastomeri, fibre minerale, foi de plastic
autoadezive de uz industrial, firnisuri pentru
izolare electrică pentru aplicare pe componente
electronice, foi izolatoare, folie poliuretanică
folosită ca izolație pentru construcții, garnituri,
garnituri de etanșare de uz industrial, gutapercă
neprelucrată și semiprelucrată, gumă, brută
sau semi-prelucrată, hârtie izolantă, materiale
izolante, țesături izolante, material de ambalare,
material de garnituri, materiale de ambalare,
materiale de etanșare, materiale izolatoare,
materiale pentru amortizare și ambalare,
amortizoare pentru vibrații, materiale pentru
etanșare și izolare, materiale plastice sub
formă de plăci, folii, blocuri, tije și tuburi,
materiale țesute din fibre ceramice folosite ca
izolații, membrane polimerice, membrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
panouri izolante, plăci izolante, poliester, plastic
extrudat în formă de bare, blocuri, pelete, tije
și tuburi utilizate în procesele de fabricație,
rășini extrudate, rășini folosite la formarea
unei pelicule întărite pe pereți, rășini folosite
la formarea unei pelicule rezistente la praf
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pe podele, sticlă acrilică, semiprelucrată,
sticlă organică, semiprelucrată, substanțe
plastice semifabricate, vopsele izolatoare
pentru pereți, articole termoizolante, căptușeli
nemetalice pentru plafoane, conducte izolatoare
nemetalice, dispozitive de etanșare nemetalice,
materiale de etanșare, fitinguri nemetalice
pentru țevi, inele de etanșare nemetalice,
învelișuri industriale (izolație), izolatori, materiale
plastice semiprelucrate, membrane de etanșare
nemetalice, profiluri de etanșare nemetalice,
racorduri, spumă poliuretanică pentru izolare,
substanțe izolante, vată de sticlă pentru izolații,
vopsele izolante.
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, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperiri nemetalice
pentru plafoane, acoperișuri nemetalice,
agregate, amestec de mortar, amestecuri de
ciment, articole decorative din beton turnat,
articole din ceramică pentru construcții, bare
din lemn, beton, elemente de construcție din
beton, pietre calcaroase, cărămizi, căptușeli
pentru pardoseală, carton pentru construcție,
chit, ciment, plăci din ciment, componente
de construcție pentru fațade din materiale
nemetalice, componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcție din lemn, componente de construcții
din imitație de lemn, compoziții de tencuială
pentru utilizare în construcții, conducte rigide
și supape pentru acestea, nemetalice, consolă
din materiale nemetalice, dale, dale de
perete, nemetalice, dale de lemn, dale de
piatră, dale din ceramică, dale din marmură,
dale nemetalice, dale și plăci din piatră
naturală, dușumele nemetalice, ecrane din sticlă,
elemente de construcție din lemn, elemente de
construcție din plastic, elemente de construcție
prefabricate nemetalice, elemente de fațadă
din materiale nemetalice, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, elemente
prefabricate, nemetalice, pentru construcții,
elemente structurale de susținere nemetalice,
elemente structurale din sticlă, finisaje din lemn,
finisaje texturate din beton, placaj din foi de
lemn, frize (elemente nemetalice de construcție),
ghips, gresie pentru construcții, gresie, gresie
pentru baie nemetalică, tuburi din gresie, grilaje
(nemetalice), grinzi, grinzi nemetalice pentru
construcții, îmbinări din lemn, hârtie pentru
construcții, ipsos, lemn și lemn artificial, lemn
de construcție, materiale aglomerate de pietre,

materiale de construcție din piatră naturală,
materiale de construcții nemetalice, materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
constructii, din lemn, materiale de separare
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
construcții, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din smoală, gudron,
bitum sau asfalt, materiale și elemente pentru
clădiri și construcții, fabricate din nisip, piatră,
rocă, argilă, minerale și beton, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din lemn și lemn artificial, materiale sintetice
pentru confecționarea de pardoseli sau căptușeli
pentru ziduri, minerale folosite în construcții,
panouri de construcții realizate din lemn și
rășini hidroizolante, mozaicuri pentru construcții,
panouri de placare din materiale nemetalice,
panouri de placare nemetalice, panouri din lemn,
panouri din plăci aglomerate ignifuge folosite
în construcții, panouri nemetalice, panouri
nemetalice pentru pereți, parchet, pardoseală
laminată, nu din metal, pardoseli nemetalice,
pavaj, pereți (nemetalici), piatră, piatră, rocă,
argilă și minerale, piese turnate nemetalice,
plăci aglomerate, placaje de piatră (materiale
de construcții), placaje din lemn, plăci ceramice,
plăci artistice de mozaic realizate din marmură,
plăci aglomerate pentru utilizare în construcții,
plăci ceramice pentru pardosirea clădirilor, plăci
ceramice pentru pardoseli exterioare, plăci
ceramice pentru perete, plăci ceramice pentru
pereți interiori, plăci ceramice pentru pereți
exteriori, plăci ceramice pentru podea, plăci
ceramice smălțuite, plăci ceramice smălțuite
pentru perete, plăci de lemn, plăci de ghips,
plăci de ipsos, plăci de lemn pentru podele, plăci
de lemn pentru construcție, plăci de marmură,
plăci de mortar, plăci de mozaic, plăci de
mozaic pentru pereți, plăci de mozaic pentru
podele, plăci de parchet flotant, nemetalice,
plăci de parchet laminat, plăci de pavaj, plăci
din beton, plăci din lemn, plăci din piatră
naturală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
plăci nemetalice pentru placarea tavanelor, plăci
nemetalice pentru fațade folosite în construcții,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăcuțe
din ceramice pentru podele și placare, podele
din beton, podele din lemn artificial, podele din
cauciuc, produse pentru pavare (nemetalice),
produse de umplutură pentru repararea pereților,
șape pentru pardoseli, scânduri, schele, șipci
nemetalice, smoală, gudron, bitum și asfalt,
structuri compozite nemetalice pentru pavarea
suprafețelor, suprafețe texturate pentru pereți,
teracotă, tencuieli (materiale de construcții),
țigle.
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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, accesorii din materiale
plastice pentru uși, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii, nu din metal, pentru jaluzele,
accesorii pentru baie sub formă de mobilier,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, accesorii pentru perdele, obiecte de
artă din lemn, din ceară, din ghips sau din
materiale plastice), așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), balamale nemetalice, bănci,
bare pentru rafturi (mobilier), benzi decorative
din materiale plastice pentru canturi utilizate
pentru mobilier încastrat, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, birouri și mese, busturi din
lemn, ceară, ghips sau materiale plastice,
cleme de cabluri sau tuburi din materiale
plastice, cadre (rame), canapele, capace
combinate pentru recipiente (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), cârlige
nemetalice, cleme nemetalice, comode, console
(mobilier), containere nemetalice, corpuri de
bucătărie, coșuri de depozitare (mobilier), coșuri,
nemetalice, cuie nemetalice, cuiere de haine,
cutii asamblate pentru ambalat (lemn), cutii
asamblate pentru ambalat (plastic), cutii de
plastic decorative, cutii din lemn, cutii din plastic,
cutii pentru depozitare, nu din metal, decorații
pentru masă (ornamente) confecționate din
lemn, decorațiuni adezive de perete, din lemn,
decorațiuni din ceramică pentru uși, dispozitive
de fixare nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal, discuri
și plăci de suport, nu din metal, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), dopuri
nemetalice, dulapuri (mobilier), dulapuri pentru
toaletă, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, elemente de mobilier, elemente
de legătură nemetalice pentru mobilier, etajere,
fildeș, fișiere (mobilier), fotolii, grilaje din lemn,
huse adaptate pentru mobilier, închizătoare
pentru uși, nu din metal, neelectrice, încuietori
și chei, nu din metal, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
lăzi și palete, nu din metal, mânere nemetalice
pentru mobilier, mijloace de fixare pentru
cabluri, conectori și suporturi, nu din metal,
măsuțe, materiale profilate pentru mobilier,
mese, mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de exterior, mobilier de expunere,
mobilier de uz casnic, mobilier pentru casă,

birou și grădină, noptiere, oglinzi de baie, oglinzi
(sticlă argintată), palete de transport, nemetalice,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri pentru mobilier, paturi,
așternuturi, saltele și perne, pereți despărțitori
(mobilier), perne (tapițerie), piedestaluri, piese
de mobilier, plăci confecționate din lemn, placi
de identitate, nemetalice, plăci decorative din
ceară, plăci decorative din ipsos, plăci decorative
din materiale plastice, plăcuțe personalizate,
nemetalice, pentru vehicule, rafturi de mobilă,
rame, recipiente, nu din metal, pentru depozitare,
saltele, scări de lemn sau din materiale plastice,
scaune, șifonier, sisteme de afișare, standuri de
prezentare, suporturi nemetalice pentru mobilier,
suprafețe de lucru, șuruburi nemetalice, tăvi
nemetalice, măsuțe de toaletă, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, unități de mobilier,
unități de depozitare (mobilier), unități (mobilier),
uși de mobile, unități pentru perete (mobilier),
ventile, nu din metal, vitrine, dulapuri pentru
baie, carlige nemetalice pentru baie, mobilier din
materiale plastice pentru baie, scaune pentru
baie, distanțiere pentru plăci, plăcuțe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile, benzi
de lemn, agățătoare de perete din materiale
nemetalice, caschete confecționate din sidef,
mobilier metalic, mobilier din lemn, mobilier
pentru depozitare, module metalice demontabile
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), panouri de afișare, stelaje de sticle,
suporturi de mobilier nemetalice.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, articole de sticlărie,
articole de porțelan pentru uz decorativ, obiecte
de artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă,
busturi din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, decorațiuni de perete din teracotă,
decorațiuni de perete din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine realizate din ceramică, modele
ornamentale confecționate din porțelan, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, ornamente
din cristal, ornamente din ceramică, plăci
de ceramică, plăci din porțelan, plăci din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, sticlă ornamentală, sticle
cu nisip decorative, bare de sticlă, nu pentru
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construcții, fibră de sticlă, fire de sticlă, cu
excepția celor pentru uz textil, foi de sticlă
neprelucrată, opal, panouri din sticlă (articol
semiprelucrat), plăci de sticlă, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei folosite
în construcții, sticlă colorată semiprelucrată,
sticlă decorativă, nu pentru construcții, sticlă
semiprelucrată, vată de sticlă, alta decât cea
pentru izolații, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de flori, ghivece de flori
din porțelan, recipiente pentru flori, vaze, vase
din lut, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, boluri, bureți
metalici, bureți, castroane, chiuvete, cuve pentru
clătit, dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
instrumente abrazive pentru utilizare în bucătărie
(curățare), aparate și mașini neelectrice de
lustruit, de uz casnic, mături, perii și articole
pentru confecționarea periilor, ustensile de
curățenie pentru toaletă și baie, suporturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și curățat, lăzi de gunoi, perii de toaletă, găleți
pentru baie, bureți de baie, acoperitoare pentru
alimente, izolante și pliabile, borcane, căni,
capace izolante pentru farfurii și vase, caserole
(veselă), castroane biodegradabile, ceainice,
cești, produse ceramice pentru menaj, clești de
servit, coșuri din metal comun de uz domestic,
cratițe, cupe, cutii de sticlă, cutii de porțelan,
cutii de ceramică, cutii emailate, distribuitoare
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, farfurii, elemente de fixare pentru fața
de masă, obiecte din faianță, farfurii decorative,
farfurii suvenir, forme de copt, forme de prăjituri,
forme de tort, linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, oale de
gătit, ornamente speciale de masă sub formă de
sfeșnic cu mai multe brațe, din metale prețioase,
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
palete neelectrice de uz casnic, produse de
olărie, produse din sticlă de uz casnic, raclete
pentru tigăi și oale, răzătoare, râșnițe manuale
de uz casnic, sticle, recipiente ceramică,
recipiente (baloane de sticlă), recipiente de
uz casnic, recipiente industriale din porțelan
pentru ambalare, recipiente industriale din
sticlă pentru ambalare, recipiente din piatră
artificială pentru uz casnic, recipiente pentru
depozitarea alimentelor, recipiente termoizolante
pentru alimente, servicii (veselă), set recipiente
de bucătărie, solnițe, sosiere, site, spatule,
strecurători, supiere, suporturi de căni, suporturi
de pahare, altele decât din hârtie și material
textil, suporturi pentru veselă, suporturi pentru
ustensile de bucătărie, tăvi de uz casnic, teluri,
tigăi, tocătoare, untiere, urne, ustensile casnice
și de bucătărie, ustensile de menaj, vase, vase

de ceramică, vase de lut, vase din sticlă, veselă
(ustensile de uz casnic), veselă din ceramică,
veselă, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
pahare (veselă de băut), cutii de ceramică
pentru monede, pușculițe din ceramică, pușculițe
din metal, articole pentru curățarea dentară,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
recipiente din materiale țesute, recipiente pentru
cosmetice, recipiente pentru săpun, dispensere
de ață dentară, distribuitoare de pastă de dinți,
pulverizatoare pentru curățarea gingiilor și a
dinților, recipiente pentru produse de curățare a
dinților, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, colivii
pentru păsări, cuști metalice de uz casnic,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
produse de băut animalelor de companie, vase
de mâncare pentru animale de casă, dispozitive
pentru întins haine, suporturi de uscat rufe, rame
pentru uscarea și menținerea formei articolelor
de îmbrăcăminte, bare pentru prosoape, bazine
(recipiente), căzi, coșuri pentru prosoape,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle,
distribuitoare pentru cosmetice, etajere pentru
cadă din material plastic, inele pentru prosoape,
lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare), rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru
prosoape, recipiente pentru loțiuni, goale, de
uz casnic, savoniere, vase din ceramică,
aparate neelectrice pentru lustruirea podelelor,
aparate de ceruit neelectrice, sticlă care reflectă
căldura (semiprelucrată), sculpturi din sticlă,
sticlă colorată decorativă, porțelanuri, porțelan
decorativ, ornamente din sticlă, mozaicuri din
sticlă, cu excepția celor pentru construcții,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru perii
de toaletă, lavoare pentru baie (chiuvete),
recipiente pentru bucătărie, capace pentru vase,
cârpe pentru curățare, coșuri de uz casnic,
cutii metalice pentru depozitare, forme de
bucătărie, găleți de uz domestic, inele pentru
prosoape (accesorii de baie), instrumente de
uz casnic, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, mixere
neelectrice de uz casnic, mopuri, recipiente
pentru menaj sau bucătărie, suporturi pentru
săpun, ornamente de ceramică, palete de uz
casnic, produse pentru periat, pubele menajere,
răcitoare (recipiente neelectrice), raclete de uz
casnic, râșnițe neelectrice, recipiente izolate
pentru uz casnic, sticle (recipiente), perii de
toaletă, truse de toaletă, ustensile de bucătărie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
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comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, regruparea în avantajul terților
a produselor de tipul: containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte
de artă din metale comune, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, acoperiri metalice, articole
din metal pentru placarea pereților interiori,
articole din metal pentru placarea pereților,
articole din metal pentru placarea fațadelor,
articole din metal pentru placarea tavanelor,
articole metalice folosite în construcții, baghete
decorative din metal, balustrade din metal, bare
din metal, cadre metalice, cadre structurale
(schelete) din metal pentru construcții, căptușiri
din metal, cărămizi pentru construcții din
metal, componente de construcții (metalice) sub
formă de plăci, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, componente
metalice fabricate pentru fundații de clădiri,
componente din metal pentru construirea
fațadelor, componente metalice pentru acoperiș,
componente metalice prefabricate pentru
construcții, construcții cu structuri metalice,
construcții cu fațadă termoizolantă cu pereți
dubli (de metal), elemente de fațadă din metal,
elemente metalice pentru fațade de clădiri,
elemente metalice pentru tavane, elemente

prefabricate din metal pentru construcții, grilaje
metalice, garnituri metalice pentru construcții,
forme metalice de turnare, îmbrăcăminte pentru
construcții metalice, materiale de întărire din
metal pentru construcții, materiale de construcții
(metalice) sub formă de plăci, materiale de
construcții (metalice) sub formă de foi, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, mulaje
metalice, matrițe de turnare sub presiune
din metal, matrițe din metal pentru turnarea
produselor din ciment, panouri de acoperire
din metal pentru construirea pereților, panouri
de metal, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pardoseli confecționate din aliaje
metalice, piloni din metal, placaje metalice
pentru pereți, piese turnate din metal pentru
construcții, placări (metalice) pentru construcții,
plăci de perete din metal, plăci de pardoseală
metalice, plăci metalice, plăci metalice pentru
acoperirea pereților, podele metalice, profiluri
metalice, rame metalice pentru construcții,
profile metalice, scânduri din metal pentru
podea, secțiuni de pardoseală confecționate din
metal, structuri metalice, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, țigle metalice, unelte metalice pentru
construcții, unități modulare pentru construcții
din metal, încuietori metalice, mecanisme de
închidere metalice, afișiere metalice, arcade
confecționate din materiale metalice, cadre
metalice (construcții), intrări metalice, ferestre
metalice, uși metalice, cadre structurale din
metal pentru construcții, construcții cu structuri
metalice, componente metalice prefabricate
pentru construcții, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, elemente
prefabricate din metal pentru construcții,
indicatoare și panouri de informare și publicitare,
din metal, scări și schele metalice, structuri
metalice, articole de ambalat, de învelit și de
balotat, din metal, cutii metalice, distribuitoare
din metal, tubulaturi metalice, obiecte de artă
din metale comune, sculpturi în metal, statui
din metale comune, opere (lucrări) de artă
sculptate în metale comune, benzi metalice,
blindaje, borduri metalice, bride metalice, cabluri,
fire și lanțuri, din metal, cleme din metal,
cofraje metalice, conducte metalice, dispozitive
de fixare din metal, materiale de sudură,
metale, oțel, platforme (structuri) metalice,
sârmă, suporturi metalice, șuruburi metalice,
tije metalice, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, filtre
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pentru uz industrial și casnic, echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aparate de iluminat și reflectoare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de
apă și gaz, instalații de uscare, accesorii
de iluminat, accesorii de reglaj și siguranță
pentru aparate cu apă, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, accesorii de scurgere
pentru băi, accesorii de uz sanitar, accesorii
pentru baie, accesorii pentru chiuvete, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
pentru răcirea apei), aparate automatice de
distribuirea apei, aparate de climatizare, aparate
de dezinfectat, aparate de duș, aparate de
dezodorizare, nu de uz personal, aparate de
distribuție de apă pentru uz sanitar, aparate
de încălzire pentru băi, aparate de încălzit,
aparate de reglare a apei, aparate de refrigerare
pentru lichide, aparate de uz sanitar, aparate
pentru filtrarea apei (altele decât mașini), aparate
și instalații sanitare, aparate și instalații de
încălzire, aparate și instalații de iluminat, aparate
și instalații de ventilație, aparate și instalații
de uscare, aparate și mașini pentru purificarea
apei, aprinzătoare, aplice de perete, arzătoare,
boilere și încălzitoare, armături de scurgeri
sanitare pentru băi, articole sanitare realizate
din porțelan, articole sanitare realizate din
piatră, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
bare luminoase, bazine de toaletă, becuri
de iluminat, bideuri, cabine de baie, cabine
pentru duș, capace pentru scaune (părți de
instalații sanitare), capete de duș care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, căzi cu duș, căzi de baie, garnituri de
căzi de baie, chiuvete, instalații de climatizare,
instalații de conducte de apă, conducte de
scurgere pentru căzi, conducte pentru instalații
sanitare, corpuri de iluminat, corpuri de încălzire,
dispozitive de evacuare pentru băi, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de preaplin pentru căzi de baie, dispozitive
de pulverizare care constituie componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă, dispozitive de
pulverizat pentru duș (accesorii pentru instalații
de apă), dispozitive de reglare care constituie
componente ale conductelor de apă, dispozitive
de reglare care constituie piese ale aparatelor
de distribuție a apei, dispozitive pentru clătirea
mâinilor, distribuitoare de apă, dopuri din metal
pentru băi, dușuri, duze cu jet pentru circularea

aerului cald în căzi de hidromasaj, duze pentru
instalații de baie, elemente de iluminat, fântâni
arteziene, sisteme de irigare și stropire cu apă,
filtre de apă, fitinguri de reglare pentru țevi de
apă, fitinguri pentru conducte sanitare de apă,
garnituri pentru căzi de baie, încălzitoare de apă
pentru chiuvetă, instalații de baie, instalații de
duș, instalații de climatizare, instalații de filtrare
a apei, instalații de furnizare a apei, instalații
sanitare electrice, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, lavoare individuale,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, panouri de
duș, regulatoare de presiune pentru țevi de apă,
rezervoare de toaletă, rezervoare de spălare
cu apă, robinete, saune, scaune de toaletă,
seturi de baie cu chiuvetă și mască cu sertare,
supape (robinete), care constituie componente
ale instalațiilor sanitare, țevi flexibile ca părți ale
instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă
și canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, toalete, unități de duș, aparate de uscarea
mâinilor pentru lavabouri, vase de toaletă, uși
pentru cabine de duș, vase și scaune de toaletă
vândute la pachet, instalații industriale de tratare,
aparate de aer condiționat electrice, aparate
de aerare, aparate de dezinfectare, aparate
de distribuție a apei, aparate de iluminat și
reflectoare, aparate de purificare a apei, aparate
de răcire electrice, aparate de reglare pentru
instalații de apă, aparate de uscare, aparate
de ventilație, aparate electrice de gătit, aparate
pentru gătit, aparate pentru răcire, congelatoare,
cuptoare și vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), dispozitive de încălzit pentru
băi, echipament pentrru procesare chimică,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, filtre de aer, frigidere, grătare
electrice, hidranți, corpuri de încălzire, instalații
de aer condiționat pentru uz casnic, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații de răcire, instalații pentru
toalete, jeturi pentru cadă de baie, lămpi de
iluminat, lustre, lumini decorative, oale electrice,
ornamente pentru iluminat (accesorii), panouri
pentru baie, paravane pentru baie, picioare de
chiuvetă, piedestale pentru vase de toaletă,
piedestaluri pentru chiuvete pentru baie, pisoare
(obiecte sanitare), platforme de duș, plafoniere,
plite, purificatoare de aer, răcitoare, electrice,
radiatoare, rezervoare de apă, robinete pentru
baie, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), spoturi, stropitoare pentru
duș, supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalații sanitare), supape
de reglaj pentru apă, țevi de scurgere pentru
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instalații sanitare, uscătoare de aer, unități
de ventilație, unități de încălzire, uscătoare
electrice pentru mâini, valve de control de nivel,
vane (instalații sanitare), ventilatoare, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide, toate nemetalice, materiale și articole
izolante și opritoare, țevi, tuburi și furtunuri
flexibile și garnituri pentru acestea, inclusiv
supape, nemetalice, accesorii (nemetalice)
pentru țevi flexibile, articole și materiale pentru
izolare termică, articole și materiale pentru
izolare acustică, articole și materiale rezistente la
apă și umezeală, articole și materiale rezistente
la foc și pentru prevenirea incendiilor, articole
și materiale pentru izolare electrică, bandă
adezivă, benzi adezive, benzi și filme, benzi
izolante, cauciuc sintetic, chit, compuși maleabili
pentru utilizare la îmbinare și etanșare, compuși
izolatori, compuși pentru umplerea îmbinărilor,
fibră de carbon, fibră de sticlă și vată de
sticlă, elastomeri, fibre minerale, foi de plastic
autoadezive de uz industrial, firnisuri pentru
izolare electrică pentru aplicare pe componente
electronice, foi izolatoare, folie poliuretanică
folosită ca izolație pentru construcții, garnituri,
garnituri de etanșare de uz industrial, gutapercă
neprelucrată și semiprelucrată, gumă, brută
sau semi-prelucrată, hârtie izolantă, materiale
izolante, țesături izolante, material de ambalare,
material de garnituri, materiale de ambalare,
materiale de etanșare, materiale izolatoare,
materiale pentru amortizare și ambalare,
amortizoare pentru vibrații, materiale pentru
etanșare și izolare, materiale plastice sub
formă de plăci, folii, blocuri, tije și tuburi,
materiale țesute din fibre ceramice folosite ca
izolații, membrane polimerice, membrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
panouri izolante, plăci izolante, poliester, plastic
extrudat în formă de bare, blocuri, pelete, tije
și tuburi utilizate în procesele de fabricație,
rășini extrudate, rășini folosite la formarea
unei pelicule întărite pe pereți, rășini folosite
la formarea unei pelicule rezistente la praf
pe podele, sticlă acrilică, semiprelucrată,
sticlă organică, semiprelucrată, substanțe
plastice semifabricate, vopsele izolatoare
pentru pereți, articole termoizolante, căptușeli
nemetalice pentru plafoane, conducte izolatoare
nemetalice, dispozitive de etanșare nemetalice,
materiale de etanșare, fitinguri nemetalice
pentru țevi, inele de etanșare nemetalice,
învelișuri industriale (izolație), izolatori, materiale
plastice semiprelucrate, membrane de etanșare
nemetalice, profiluri de etanșare nemetalice,

racorduri, spumă poliuretanică pentru izolare,
substanțe izolante, vată de sticlă pentru izolații,
vopsele izolante, 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, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperiri nemetalice
pentru plafoane, acoperișuri nemetalice,
agregate, amestec de mortar, amestecuri de
ciment, articole decorative din beton turnat,
articole din ceramică pentru construcții, bare
din lemn, beton, elemente de construcție din
beton, pietre calcaroase, cărămizi, căptușeli
pentru pardoseală, carton pentru construcție,
chit, ciment, plăci din ciment, componente
de construcție pentru fațade din materiale
nemetalice, componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcție din lemn, componente de construcții
din imitație de lemn, compoziții de tencuială
pentru utilizare în construcții, conducte rigide
și supape pentru acestea, nemetalice, consolă
din materiale nemetalice, dale, dale de
perete, nemetalice, dale de lemn, dale de
piatră, dale din ceramică, dale din marmură,
dale nemetalice, dale și plăci din piatră
naturală, dușumele nemetalice, ecrane din sticlă,
elemente de construcție din lemn, elemente de
construcție din plastic, elemente de construcție
prefabricate nemetalice, elemente de fațadă
din materiale nemetalice, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, elemente
prefabricate nemetalice pentru construcții,
elemente structurale de susținere nemetalice,
elemente structurale din sticlă, finisaje din lemn,
finisaje texturate din beton, placaj din foi de
lemn, frize (elemente nemetalice de construcție),
ghips, gresie pentru construcții, gresie, gresie
pentru baie nemetalică, tuburi din gresie, grilaje
(nemetalice), grinzi, grinzi nemetalice pentru
construcții, îmbinări din lemn, hârtie pentru
construcții, ipsos, lemn și lemn artificial, lemn
de construcție, materiale aglomerate de pietre,
materiale de construcție din piatră naturală,
materiale de construcții nemetalice, materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
constructii, din lemn, materiale de separare
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
construcții, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din smoală, gudron,
bitum sau asfalt, materiale și elemente pentru
clădiri și construcții, fabricate din nisip, piatră,
rocă, argilă, minerale și beton, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
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din lemn și lemn artificial, materiale sintetice
pentru confecționarea de pardoseli sau căptușeli
pentru ziduri, minerale folosite în construcții,
panouri de construcții realizate din lemn și
rășini hidroizolante, mozaicuri pentru construcții,
panouri de placare din materiale nemetalice,
panouri de placare nemetalice, panouri din lemn,
panouri din plăci aglomerate ignifuge folosite
în construcții, panouri nemetalice, panouri
nemetalice pentru pereți, parchet, pardoseală
laminată, nu din metal, pardoseli nemetalice,
pavaj, pereți (nemetalici), piatră, piatră, rocă,
argilă și minerale, piese turnate nemetalice,
plăci aglomerate, placaje de piatră (materiale
de construcții), placaje din lemn, plăci ceramice,
plăci artistice de mozaic realizate din marmură,
plăci aglomerate pentru utilizare în construcții,
plăci ceramice pentru pardosirea clădirilor, plăci
ceramice pentru pardoseli exterioare, plăci
ceramice pentru perete, plăci ceramice pentru
pereți interiori, plăci ceramice pentru pereți
exteriori, plăci ceramice pentru podea, plăci
ceramice smălțuite, plăci ceramice smălțuite
pentru perete, plăci de lemn, plăci de ghips,
plăci de ipsos, plăci de lemn pentru podele, plăci
de lemn pentru construcție, plăci de marmură,
plăci de mortar, plăci de mozaic, plăci de
mozaic pentru pereți, plăci de mozaic pentru
podele, plăci de parchet flotant, nemetalice,
plăci de parchet laminat, plăci de pavaj, plăci
din beton, plăci din lemn, plăci din piatră
naturală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
plăci nemetalice pentru placarea tavanelor, plăci
nemetalice pentru fațade folosite în construcții,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăcuțe
din ceramice pentru podele și placare, podele
din beton, podele din lemn artificial, podele din
cauciuc, produse pentru pavare (nemetalice),
produse de umplutură pentru repararea pereților,
șape pentru pardoseli, scânduri, schele, șipci
nemetalice, smoală, gudron, bitum și asfalt,
structuri compozite nemetalice pentru pavarea
suprafețelor, suprafețe texturate pentru pereți,
teracotă, tencuieli (materiale de construcții),
țigle, 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, accesorii din materiale
plastice pentru uși, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii, nu din metal, pentru jaluzele,
accesorii pentru baie sub formă de mobilier,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din metal,
accesorii pentru perdele, obiecte de artă din

lemn, din ceară, din ghips sau din materiale
plastice, așternuturi (cu excepția lenjeriei de pat),
balamale nemetalice, bănci, bare pentru rafturi
(mobilier), benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, birouri și mese,
busturi din lemn, ceară, ghips sau materiale
plastice, cleme de cabluri sau tuburi din
materiale plastice, cadre (rame), canapele,
capace combinate pentru recipiente (nemetalice
și nu pentru uz casnic sau bucătărie), cârlige
nemetalice, cleme nemetalice, comode, console
(mobilier), containere nemetalice, corpuri de
bucătărie, coșuri de depozitare (mobilier), coșuri,
nemetalice, cuie nemetalice, cuiere de haine,
cutii asamblate pentru ambalat (lemn), cutii
asamblate pentru ambalat (plastic), cutii de
plastic decorative, cutii din lemn, cutii din plastic,
cutii pentru depozitare, nu din metal, decorații
pentru masă (ornamente) confecționate din
lemn, decorațiuni adezive de perete, din lemn,
decorațiuni din ceramică pentru uși, dispozitive
de fixare nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal, discuri
și plăci de suport, nu din metal, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), dopuri
nemetalice, dulapuri (mobilier), dulapuri pentru
toaletă, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, elemente de mobilier, elemente
de legătură nemetalice pentru mobilier, etajere,
fildeș, fișiere (mobilier), fotolii, grilaje din lemn,
huse adaptate pentru mobilier, închizătoare
pentru uși, nu din metal, neelectrice, încuietori
și chei, nu din metal, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
lăzi și palete, nu din metal, mânere nemetalice
pentru mobilier, mijloace de fixare pentru
cabluri, conectori și suporturi, nu din metal,
măsuțe, materiale profilate pentru mobilier,
mese, mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de exterior, mobilier de expunere,
mobilier de uz casnic, mobilier pentru casă,
birou și grădină, noptiere, oglinzi de baie, oglinzi
(sticlă argintată), palete de transport, nemetalice,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri pentru mobilier, paturi,
așternuturi, saltele și perne, pereți despărțitori
(mobilier), perne (tapițerie), piedestaluri, piese
de mobilier, plăci confecționate din lemn, placi
de identitate, nemetalice, plăci decorative din
ceară, plăci decorative din ipsos, plăci decorative
din materiale plastice, plăcuțe personalizate,
nemetalice, pentru vehicule, rafturi de mobilă,
rame, recipiente, nu din metal, pentru depozitare,
saltele, scări de lemn sau din materiale plastice,
scaune, șifonier, sisteme de afișare, standuri de
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prezentare, suporturi nemetalice pentru mobilier,
suprafețe de lucru, șuruburi nemetalice, tăvi
nemetalice, măsuțe de toaletă, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, unități de mobilier,
unități de depozitare (mobilier), unități (mobilier),
uși de mobile, unități pentru perete (mobilier),
ventile, nu din metal, vitrine, dulapuri pentru
baie, carlige nemetalice pentru baie, mobilier din
materiale plastice pentru baie, scaune pentru
baie, distanțiere pentru plăci, plăcuțe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile, benzi
de lemn, agățătoare de perete din materiale
nemetalice, caschete confecționate din sidef,
mobilier metalic, mobilier din lemn, mobilier
pentru depozitare, module metalice demontabile
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), panouri de afișare, stelaje de sticle,
suporturi de mobilier nemetalice, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole de sticlărie, articole
de porțelan pentru uz decorativ, obiecte de
artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă,
busturi din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, decorațiuni de perete din teracotă,
decorațiuni de perete din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine realizate din ceramică, modele
ornamentale confecționate din porțelan, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, ornamente
din cristal, ornamente din ceramică, plăci
de ceramică, plăci din porțelan, plăci din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, sticlă ornamentală, sticle
cu nisip decorative, bare de sticlă, nu pentru
construcții, fibră de sticlă, fire de sticlă, cu
excepția celor pentru uz textil, foi de sticlă
neprelucrată, opal, panouri din sticlă (articol
semiprelucrat), plăci de sticlă, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei folosite
în construcții, sticlă colorată semiprelucrată,
sticlă decorativă, nu pentru construcții, sticlă
semiprelucrată, vată de sticlă, alta decât cea
pentru izolații, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de flori, ghivece de flori
din porțelan, recipiente pentru flori, vaze, vase
din lut, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, boluri, bureți
metalici, bureți, castroane, chiuvete, cuve pentru

clătit, dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
instrumente abrazive pentru utilizare în bucătărie
(curățare), aparate și mașini neelectrice de
lustruit, de uz casnic, mături, perii și articole
pentru confecționarea periilor, ustensile de
curățenie pentru toaletă și baie, suporturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și curățat, lăzi de gunoi, perii de toaletă, găleți
pentru baie, bureți de baie, acoperitoare pentru
alimente, izolante și pliabile, borcane, căni,
capace izolante pentru farfurii și vase, caserole
(veselă), castroane biodegradabile, ceainice,
cești, produse ceramice pentru menaj, clești de
servit, coșuri din metal comun de uz domestic,
cratițe, cupe, cutii de sticlă, cutii de porțelan,
cutii de ceramică, cutii emailate, distribuitoare
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, farfurii, elemente de fixare pentru fața
de masă, obiecte din faianță, farfurii decorative,
farfurii suvenir, forme de copt, forme de prăjituri,
forme de tort, linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, oale de
gătit, ornamente speciale de masă sub formă de
sfeșnic cu mai multe brațe, din metale prețioase,
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
palete neelectrice de uz casnic, produse de
olărie, produse din sticlă de uz casnic, raclete
pentru tigăi și oale, răzătoare, râșnițe manuale
de uz casnic, sticle, recipiente ceramică,
recipiente (baloane de sticlă), recipiente de
uz casnic, recipiente industriale din porțelan
pentru ambalare, recipiente industriale din
sticlă pentru ambalare, recipiente din piatră
artificială pentru uz casnic, recipiente pentru
depozitarea alimentelor, recipiente termoizolante
pentru alimente, servicii (veselă), set recipiente
de bucătărie, solnițe, sosiere, site, spatule,
strecurători, supiere, suporturi de căni, suporturi
de pahare, altele decât din hârtie și material
textil, suporturi pentru veselă, suporturi pentru
ustensile de bucătărie, tăvi de uz casnic, teluri,
tigăi, tocătoare, untiere, urne, ustensile casnice
și de bucătărie, ustensile de menaj, vase, vase
de ceramică, vase de lut, vase din sticlă, veselă
(ustensile de uz casnic), veselă din ceramică,
veselă, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
pahare (veselă de băut), cutii de ceramică
pentru monede, pușculițe din ceramică, pușculițe
din metal, articole pentru curățarea dentară,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
recipiente din materiale țesute, recipiente pentru
cosmetice, recipiente pentru săpun, dispensere
de ață dentară, distribuitoare de pastă de dinți,
pulverizatoare pentru curățarea gingiilor și a
dinților, recipiente pentru produse de curățare a
dinților, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
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dăunătorilor și paraziților, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, colivii
pentru păsări, cuști metalice de uz casnic,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
produse de băut animalelor de companie, vase
de mâncare pentru animale de casă, dispozitive
pentru întins haine, suporturi de uscat rufe, rame
pentru uscarea și menținerea formei articolelor
de îmbrăcăminte, bare pentru prosoape, bazine
(recipiente), căzi, coșuri pentru prosoape,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle,
distribuitoare pentru cosmetice, etajere pentru
cadă din material plastic, inele pentru prosoape,
lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare), rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru
prosoape, recipiente pentru loțiuni, goale, de
uz casnic, savoniere, vase din ceramică,
aparate neelectrice pentru lustruirea podelelor,
aparate de ceruit neelectrice, sticlă care reflectă
căldura (semiprelucrată), sculpturi din sticlă,
sticlă colorată decorativă, porțelanuri, porțelan
decorativ, ornamente din sticlă, mozaicuri din
sticlă, cu excepția celor pentru construcții,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru perii
de toaletă, lavoare pentru baie (chiuvete),
recipiente pentru bucătărie, capace pentru vase,
cârpe pentru curățare, coșuri de uz casnic,
cutii metalice pentru depozitare, forme de
bucătărie, găleți de uz domestic, inele pentru
prosoape (accesorii de baie), instrumente de uz
casnic, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, mixere neelectrice
de uz casnic, mopuri, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, suporturi pentru săpun,
site, ornamente de ceramică, palete de uz
casnic, produse pentru periat, pubele menajere,
răcitoare (recipiente neelectrice), raclete de uz
casnic, râșnițe neelectrice, recipiente izolate
pentru uz casnic, sticle (recipiente), perii de
toaletă, truse de toaletă, ustensile de bucătărie
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clientilor sa le vada si sa 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.
37. Montare de podele laminate, întreținere
de podele laminate, reparații de podele
laminate, pregătirea podelelor pentru placare
și căptușire, furnizare de informații privind
servicii de lustruire a podelelor, furnizare de
informații privind închirierea de mașini pentru
curățarea podelelor, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini
motorizate de curățat podele, șlefuirea podelelor,
aplicare de substraturi, aplicarea de căptușeli

pentru repararea pereților, aplicarea de materiale
de etanșare antiderapante, de siguranță, pentru
pardoseli, aplicarea de tencuială pe clădiri,
așezare pardoseli, construcție de pardoseli,
construcție de panouri, servicii de construcții,
construcții și demolări de clădiri, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultații pentru construcții, curățare interioară
și exterioară de clădiri, curățarea suprafețelor
de pardoseală, curățarea suprafețelor pereților
exteriori, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, furnizare de informații online
privind construirea de clădiri, furnizare de
informații privind închirierea de mașini și aparate
de construcții, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea părților exterioare ale clădirilor,
furnizare de informații privind construire,
reparare și întreținere de clădiri, furnizare de
informații referitoare la industria construcțiilor,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de echipamente de
construcții, închiriere de foarfece pentru covoare
și mochete, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, închirieri de mașini de
curățat pardoseli, furnizarea de informații în
materie de construcții, furnizarea de informații
în domeniul reparațiilor, inspecția clădirilor (în
timpul lucrărilor de construcție), instalare de
elemente fabricate de construcții, instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
instalare de pardoseli false, instalare de
plafoane, instalare de podele din lemn, instalare
și reparație de aparate de încălzire în
pardoseală, întreținere și reparații de pardoseli,
izolarea pereților interiori și exteriori, a tavanelor
și a acoperișurilor, lucrări de construcție, montare
de plăci pentru pardoseli, montare de podele
din lemn artificial, montare pardoseli, pavare
și pardosire, parchetare, renovare de clădiri,
repararea căptușelilor pentru tavan, reparații
de construcții, reparații de fațade, reparații de
învelitori pentru pardoseli, reparații de podele
din lemn, reparații și întreținere de clădiri,
restaurarea fațadelor, servicii de acoperire
pardoseli, servicii de acoperire (zugrăveală),
servicii de consiliere cu privire la reparațiile la
clădiri, servicii de întreținere pardoseli, servicii
de reparare pentru acoperiri pentru pardoseli,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
pereți, tencuirea decorativă a pereților, tencuire
decorativă a plafoanelor sau pereților, vopsire
și decorare de clădiri, vopsire și lăcuire, servicii
de asamblare legate de instalarea de mobilă,
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instalare de echipamente sanitare, întreținerea și
reparația instalațiilor sanitare.

───────

(210) M 2022 07892
(151) 02/11/2022
(732) ANEMONICA SHOP SRL, STR.

CLUCERULUI, NR. 7, MANSARDA,
BIROU 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IL CALCIO TO GO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 24.15.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 07894
(151) 02/11/2022
(732) PRINTART CENTRE SRL, CALEA

BACIULUI NR. 47, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

MAC+YOUNG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

20. Paravane (mobilier), mobilier transformabil,
paravane portabile (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier).
24. Tapiserie pentru mobilier, materiale textile,
tapiserii textile, draperii textile, bannere textile,
materiale textile din poliester, materiale textile
pentru lenjerie, cuverturi din materiale textile.
35. Publicitate, publicitate și reclamă, servicii
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate digitală.

───────
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(210) M 2022 07895
(151) 02/11/2022
(732) S.C. CASA ARTEMIS SRL,

SAT VĂRSĂTURA, COMUNA
CHIȘCANI, JUD. BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

CASA ARTEMIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de bufet
salate, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, organizare de
mese la hoteluri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, prepararea alimentelor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet, servicii de local public, 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 restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de băuturi alcoolice,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre

cazarea temporară, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
rezervări de hoteluri, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, rezervări la
restaurant, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de critică gastronomică (furnizare de
informații cu privire la mâncare și băutură),
închiriere de echipament de catering, închiriere
de echipamente de bar, închiriere de fețe de
masă, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, închiriere de
sticlărie.

───────

(210) M 2022 07898
(151) 02/11/2022
(732) COUNTRY REAL ESTATE SRL,

STR. PANDURI, NR. 9, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

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

(540)

COUNTRY ESTATES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.25

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

clase:
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(740) CABINET COSTACHE OANA-
FLORENTINA, STR. DRUMUL
TABEREI NR:120, BL.OD1, SC.5,
ET.3, AP.189, SECTOR 6, 
BUCURESTI, 061413, ROMANIA



36. Afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, gestionare de proprietăți
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
formare de consorții imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), servicii de administrare de bunuri
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii de
consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
investiții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, inchiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, imobiliare (managementul
proprietăților -), colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare.
37. Servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, 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 dezvoltare imobiliară
(construcții), 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.

───────

(210) M 2022 07900
(151) 02/11/2022
(732) ANNABELLA FABRICA DE

CONSERVE RAURENI S.A., STR.
STOLNICENI NR. 49, JUDETUL
VALCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETA J2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

SUCMEROM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, sucuri
de fructe, sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, smoothie-uri, amestec
de sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
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amestec de sucuri de fructe si sucuri de legume,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
siropuri pentru băuturi, băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi pentru sportivi bogate
în proteine, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor non-alcoolice, concentrate
pentru prepararea băuturilor de fructe, extracte
de fructe nealcoolice, ape (băuturi), ape cu
arome, bere, şerbeturi din fructe (băuturi), pastile
pentru băuturi gazoase, aperitive, nealcoolice,
vinuri, nealcoolice.

───────

(210) M 2022 07903
(151) 02/11/2022
(732) ION GALAȚCHI, STR. BUJORULUI

NR. 132, AP. 3, JUD. SATU MARE,
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

GAFF GAFF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.01.08

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

31. Hrană pentru câini, hrană pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, produse
alimentare și hrană pentru animale, preparate
pentru hrana animalelor, preparate alimentare
pentru câini, preparate pentru animale de
companie sub formă de batoane de joacă,
biscuiți preparați din cereale pentru animale,
batoane şi cuburi de hrană pentru animale,
alimente pentru hrănirea câinilor, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,

băuturi pentru animale de companie, băuturi
pentru câini, lapte praf pentru animale, jucării
comestibile pentru câini, produse comestibile
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă
35. Regruparea, în folosul terţilor, a unei
game largi de produse respectiv: produse și
preparate de îngrijire a animalelor, vitamine,
suplimente alimentare pentru animale de
companie, preparate antiparazitare pentru
animale de companie, îmbrăcăminte pentru
animale, articole vestimentare pentru câini,
încălţăminte pentru câini, zgărzi pentru câini,
harnaşament, lese pentru câini, produse
comestibile pentru animale, produse alimentare
pentru animale, băuturi şi hrană pentru animale,
oase pentru câini, recompense comestibile
pentru animale (exceptând transportul lor),
care să permită clienţilor să vizualizeze şi să
cumpere comod aceste produse, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la produse
destinate animalelor de companie în legătură cu
produse și preparate de îngrijire a animalelor,
vitamine, suplimente alimentare pentru animale
de companie, preparate antiparazitare pentru
animale de companie, îmbrăcăminte pentru
animale, articole vestimentare pentru câini,
încălţăminte pentru câini, zgărzi pentru câini,
harnaşament, lese pentru câini, produse
comestibile pentru animale, produse alimentare
pentru animale, băuturi şi hrană pentru animale,
oase pentru câini, recompense comestibile
pentru animale, servicii în domeniul vânzării
cu ridicata, cu amănuntul și pe internet
a următoarelor produse: loţiuni pentru câini,
produse de îngrijire a pielii animalelor, şampoane
pentru animale, preparate pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), produse pentru îngrijirea dentară
a animalelor, produse pentru împrospătarea
respirației animalelor, aditivi de baie pentru
animale, servicii în domeniul vânzării cu ridicata,
cu amănuntul și pe internet a următoarelor
produse: vitamine pentru animale de companie,
suplimente alimentare pentru animale de
companie, suplimente dietetice pentru animale
de companie sub formă de recompense, produse
cu suplimente cu vitamine şi minerale pentru
animale de companie, preparate antiparazitare
pentru animale de companie, servicii în domeniul
vânzării cu ridicata, cu amănuntul și pe
internet a următoarelor produse: perii pentru
îngrijirea animalelor de companie, piepteni
pentru utilizarea la animale domestice, periuțe de
dinți pentru animale de companie, recipiente de
uz casnic pentru depozitarea alimentelor pentru
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animale de companie, boluri pentru hrănirea şi
adăparea animalelor de companie, jucării pentru
câini, echipamente sportive pentru animale de
companie, dispozitive în formă de cutii de
transportat animale, coșuri nemetalice pentru
transportul animalelor de companie.
40. Tratament de materiale destinate utilizării
sub formă de alimente pentru animale sau
pentru prepararea de alimente pentru animale
de companie, prelucrare de furaje pentru
prepararea de alimente pentru animale de
companie.

───────

(210) M 2022 07906
(151) 02/11/2022
(732) S.C. IQ WATER MEDICAL S.R.L.,

STR. NARCISELOR NR.12, IMOBIL
C1, PARTER, CAMERA 1, SAT
BREAZU, JUD. IASI, COMUNA
REDIU, IAȘI, ROMANIA

(540)

IQ WATER MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 29.01.12

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

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.

───────

(210) M 2022 07911
(151) 03/11/2022
(732) IOAN BALTAG, STR. CIPRIAN

PORUMBESCU, NR. 26B, ET.
MANSARDA, AP. 10, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, 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)

Kaffka
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Echipamente pentru locuri de joacă,
echipament de locuri de joacă pentru copii,
echipamente pentru terenuri de joacă, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
41. Furnizare de instalații de joacă pentru
copii, furnizare de spații de joacă pentru copii,
furnizare de spații de recreere, sub formă
de terenuri de joacă pentru copii, educație,
instruire, divertisment, activitați culturale, servicii
oferite de ateliere recreative, servicii oferite
de ateliere organizate în scopuri educative,
furnizare de servicii educaționale pentru
copii prin intermediul grupurilor de joacă,
organizarea de activități educative destinate
copiilor, organizare de competiții educative,
organizare de evenimente educative, servicii
educative și de instruire, organizare de
concursuri în scopuri educative, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare     de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
activitați sportive și culturale, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, spectacole muzicale,
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spectacole muzicale live, reprezentații de muzică
live, organizare de divertisment muzical.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de cafenea, servicii
de bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, 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 baruri, furnizare de
alimente, produse de patiserie și băuturi în
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servire de alimente, produse de
patiserie și băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
catering, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere.

───────

(210) M 2022 07913
(151) 03/11/2022
(732) REDPORT MANAGEMENT S.R.L.,

STR. ANTON PAVLOV CEHOV
NR. 2, PARTER, CAMERA NR.
3, APARTAMENT 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INFINITY NORD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, închirierea
spațiului publicitar, producția de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(funcții de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile /
contabilitate, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, analiza
costurilor, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, marketing,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scop publicitar, publicitate exterioară, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), relații publice, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor
de profitabilitate a afacerilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, servicii de generare de potențiali
clienți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenced, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
marketing imobiliar, licitații în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, investiții
de capital, afaceri imobiliare, închirierea
bunurilor imobiliare, servicii de agenție
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imobiliară, activități de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație
(evaluare financiară), investiții imobiliare, agenții
imobiliare, servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
estimări de proprietăți imobiliare, evaluări de
proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, formare de consorții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, planificare de
investiții imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
finanțare în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții de
capital în proprietăți imobiliare, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
evaluarea financiară a proprietății personale
și imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de

proprietăți imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind proprietatea
comună a unei proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
furnizare de informații în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, gestiunea imobilelor, administrare
de imobile, administrare de închiriere de
apartamente, agenții sau brokeraj de arendare
sau închiriere de terenuri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, închiriere de birouri pentru
co-working (lucru la comun).
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, supravegherea construcției de
clădiri, servicii de construcție, furnizarea
de informații privind construcția, consultanță
în construcții, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
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supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de construcții,
construcții subterane, construcții de terase,
construirea de zone rezidențiale, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții).

───────

PANDURULUI, NR. 91 A, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

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

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

35. Servicii de publicitate, servicii promoționale
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate politică, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de agenție
de publicitate, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate și
marketing, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de asistență privind publicitatea, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate, promovare și relații publice.

───────

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.05.15; 01.01.05; 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#00305C), galben (HEX#B49B57)

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

35. Licitaţii de proiecte (vânzare la licitaţie).
36. Servicii de intermediere, servicii de finanţare,
managementul proiectelor de finanţare,
intermedierea de parteneriate în domeniul
proiectelor de finanţare.

───────

R MATHEMATICS PLUS SRL

(210) M 2022 07918
(151) 03/11/2022
(732) R MATHEMATICS PLUS, STR.

(210) M 2022 07921
(151) 03/11/2022
(732) AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE

REGIO 
SUD-MUNTENIA 

2021-2027
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AVRIG, NR. 23A-25A, AP. 22, ET. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023734,
ROMANIA

(540)

HR HUNT RECRUITMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#009444), negru (HEX #231F20)

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

35. Servicii de recrutare, recrutare de personal,
recrutare de personal executiv, recrutare de
personal permanent, servicii de consultanță
în recrutare, plasare și recrutare de
personal, consultanță privind recrutarea de
personal, servicii profesionale de recrutare
a personalului, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal pe
perioadă determinată, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
servicii de intermediere de recrutare de
personal, consultanță în materie de recrutare a
angajaților, servicii de recrutare a personalului
de conducere, recrutare și plasare a forței
de muncă, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, organizare și coordonare
de târguri de recrutare, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii de
intervievare (pentru recrutarea de personal),
recrutare de personal de conducere de
nivel superior, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, furnizare de

consiliere cu privire la recrutare de absolvenți,
consiliere pe probleme de recrutare în domeniul
serviciilor financiare, servicii de recrutare pentru
personal de asistență la birou, servicii de
recrutare și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, furnizare
de informații în materie de recrutare printr-o
rețea informatică globală, servicii de recrutare
a personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă.

───────

(210) M 2022 07926
(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)

Optikomax
(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 07927
(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)

Opticlar

(210) M 2022 07922
(151) 03/11/2022
(732) HUNT RECRUITMENT SRL, STR.
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(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 07928
(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)

Vediklar
(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.

───────

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

FAMILIA SAFIR DIN 1945

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.03; 19.03.25

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2612
C), crem, albastru, auriu, alb

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

16. Hârtie şi carton, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, cutii din hârtie sau carton, cutii
din plastic pentru ambalare, împachetare și
depozitare, tăvițe din plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, tăvițe din plastic
pentru ambalare, împachetare și depozitare a
alimentelor, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi
din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, folii
din material plastic pentru ambalaj, materiale
de ambalaj pe bază de amidon, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale de ambalare (amortizare,
umplutură) de plastic, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, ambalaje pentru mâncare, ambalaje din
plastic.
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,

(210) M 2022 07929
(151) 03/11/2022
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT
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jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din

procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor: carne si produse din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște
(din carne), salată de pui, tocană instant din
carne, supă, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), plăcintă cu carne, ouă și produse
din ouă, hamburgeri (sandvișuri) cu carne,
hot dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute



cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare, animale vii,
hrană şi băuturi pentru animale, malţ, pui
vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor , hrană pentru păsări , hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal , produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru
animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase / turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și

livrare la domiciliu, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana
pentru animale, animale vii, alimente si bauturi,
ambalaje din hârtie, carton și plastic, hârtie,
carton, pungi, sacoșe, folii, cutii si tavițe pentru
ambalare, împachetare și depozitare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea produselor, ambalare de
produse alimentare.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, ferme agricole.

───────
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(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, JUDETUL
BRASOV , BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.03; 19.03.25

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2612
C), crem, albastru, auriu, alb

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

16. Hârtie şi carton, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, cutii din hârtie sau carton, cutii
din plastic pentru ambalare, împachetare și
depozitare, tăvițe din plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, tăvițe din plastic
pentru ambalare, împachetare și depozitare a
alimentelor, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi
din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, folii
din material plastic pentru ambalaj, materiale
de ambalaj pe bază de amidon, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale de ambalare (amortizare,
umplutură) de plastic, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, ambalaje pentru mâncare, ambalaje din
plastic.

29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru

2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(210) M 2022 07930
(151) 03/11/2022
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FAMILIA SAFIR 
din 1945
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îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor: carne si produse din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște
(din carne), salată de pui, tocană instant din
carne, supă, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), plăcintă cu carne, ouă și produse
din ouă , hamburgeri (sandvișuri) cu carne,
hot dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,

sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare, animale vii,
hrană şi băuturi pentru animale, malţ, pui
vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor , hrană pentru păsări , hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal , produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru
animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase / turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
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telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana
pentru animale, animale vii, alimente si bauturi,
ambalaje din hârtie, carton și plastic, hârtie,
carton, pungi, sacoșe, folii, cutii si tavițe pentru
ambalare, împachetare și depozitare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea produselor, ambalare de
produse alimentare.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, ferme agricole.

───────

(210) M 2022 07931
(151) 03/11/2022
(732) ECOM NOVA PLUS SRL, STR.

MAHMUDIEI NR. 55, CAMERA NR.
1, JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

SOFAZIP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 12.01.10

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

24. Huse pentru mobilă, huse pentru scaune,
huse pentru perne, huse pentru fotolii puf, huse
pentru cuverturi matlasate, huse de mobilier
(neadaptate), huse de saltea ajustabile, huse
pentru pilote și plăpumi, țesături matlasate
(huse de saltele), huse textile pentru mobilier
(largi), huse textile neadaptate pentru mobilier,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, huse
acoperitoare pentru mobilier de grădină, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), huse
textile și din plastic pentru mobile (nemontate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, materiale textile utilizate pentru
confecționarea huselor pentru scaune, huse de
protecție pentru saltele și piese de mobilier, huse
din materiale textile și plastice pentru mobilier
(nemontate), huse de schimb pentru scaune ca
piese de mobilier (neadaptate), țesături din fibre
pentru confecționarea huselor de exterior pentru
mobilier, cuverturi pentru canapea, cuverturi,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pătuțuri,
cuverturi pentru pat, cuverturi pentru paturi,
cuverturi pentru canapele, cuverturi de pat,
cuverturi matlasate pentru paturi, cuverturi de pat
căptușite, cuverturi de pat matlasate, cuverturi
cu falduri pentru paturi, pleduri și cuverturi
de pat, cuverturi pentru paturi pentru copii,
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cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
cuverturi pentru pat (pături) confecționate
din bumbac, set alcătuit din pânze pentru
confecționarea cuverturilor, articole textile la
bucată pentru confecționarea cuverturilor de
pat, pleduri, materiale textile, țesături întărite
(textile), materiale compozite textile, textile
căptușite, articole textile nețesute, articole
nețesute (textile), materiale textile (produse),
panzeturi (materiale textile), materiale textile
pentru casă.

───────

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A,
PARTER, SPAȚIUL ADMINISTRATIV
A2, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Antena 3 Newsroom
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate, publicitate prin televiziune, publicitate
radio, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
închiriere de spațiu publicitar în cadrul ziarelor,
revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de radio,
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,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, pentru terți, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicaţii, stabilirea
abonamentelor la ziare și ziare electronice,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, 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, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, 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.
38. Telecomunicații, difuzarea de radio şi
televiziune, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune, difuzare de programe și
emisiuni de radio, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii, difuzarea prin
intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune, transmiterea de
programe și emisiuni de televiziune prin
satelit, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune și/sau programe și emisiuni
de radio prin intermediul internetului, servicii

(210) M 2022 07934
(151) 03/11/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE
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de transmisie de programe de televiziune
în sistem pay-per-view, transmisie de știri
și informații de actualitate, emisiuni de știri
(transmisii), comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, servicii de
agenții de știri electronice, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii
de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea video la cerere (video-
on-demand), transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (webcam),
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii).
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, producția de
talk-show-uri de televiziune și/sau de radio,
organizarea de dezbateri televizate, organizarea
de dezbateri la radio, 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 televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul posturilor de radio, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
concursuri la radio, producția de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentare de
programe de televiziune, prezentare de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe de
radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, producția
și prezentarea emisiunilor de știri, producție
de programe de știri pentru difuzare prin
internet sau alte alte rețele de comunicații,
servicii jurnalistice, producția și prezentarea unei
emisiuni de televiziune care conține o combinatie
de anchete jurnalistice, investigații jurnalistice,
reportaje și dezbateri în platoul televiziunii pe
subiectele abordate, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune cu teme și invitați

din diferite domenii de interes, producția și
prezentarea unei emisiuni de televiziune în
care sunt prezentate și dezbătute principalele
informații și știri ale zilei, producția și prezentarea
de programe multimedia cu știri, cultură și
actualități, distribuite pe mai multe platforme
prin forme multiple ale suporturilor media de
transmisie, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii, altele decât
cele publicitare, închirierea de decoruri pentru
studiouri de televiziune, furnizarea de filme,
știri şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de reportaje fotografice, fotografie, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
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, subtitrare, 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, dublări, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, filmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
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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, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, 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).

───────

(210) M 2022 07935
(151) 03/11/2022
(732) MOHAMMED MARWAN DAAS,

BLD. ION MIHALACHE NR. 92, BL.
44A2, SC. C, AP 117, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KAMA EYES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.15

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#99CB52), alb (HEX #FEFEFE)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, suplimente alimentare si
preparate dietetice, produse și articole pentru
igienă.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe.

───────
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(210) M 2022 07936
(151) 04/11/2022
(732) GEORGIANA-MĂLINA TĂNASE,

STR. PLEVNEI NR. 6E, SAT
GHERMĂNEȘTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FABRICA de emoții

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 02.09.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#A7CF1C), albastru (Hex #009DB3,
#066CB0), mov (Hex #89268B),
roșu (Hex #EB183A), portocaliu (Hex
#EF5122), galben (Hex #F39B1C,
#E5CB1E)

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
organizarea și susținerea colocviilor, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informații în domeniul educație,
examinări referitoare la educație, servicii de
tabere de vacanță (divertisment), organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), instruire practică (demonstrații),
organizarea și susținerea de seminarii, predare,
servicii educaționale, servicii de instruire,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), organizarea și susținerea de

ateliere (instruire), desfășurarea de evenimente
de divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de aromaterapie, îngrijirea sănătății, servicii
de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătății, terapie asistată cu animale,
asistență medicală, servicii de psiholog, terapie
logopedică, servicii de terapie, servicii de
telemedicină.

───────

(210) M 2022 07938
(151) 04/11/2022
(732) MIHAI-FLORIN PAVEL, STR.

PROGRESULUI, NR. 24, BL. 24,
SC. B, ET. 3, AP. 31, JUDETUL
PRAHOVA, BĂICOI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SMB Street
Members Billionaire

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.09.05

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1a1e21), galben (HEX #fcaf35), alb
(HEX #ffffff), portocaliu (HEX #fb9104),
gri (HEX #f5f5f5)

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

25. Îmbrăcăminte și încălțăminte.
35. Servicii de comerț cu îmbrăcăminte și
încălțăminte.
41. Servicii de interpretare artistică.
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43. Servicii de fast food, servicii de alimentație
publică.

───────

(210) M 2022 07939
(151) 04/11/2022
(732) BAR BOX EVENTS SRL, STR.

CIOBANULUI, NR. 6, AP. 170,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) MIDIASEN INNOVATIONS, CALEA
TRAIAN, NR. 4A, AP. 44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Pinky Coffee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.04.18

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, 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.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 07941
(151) 04/11/2022
(732) S.C. MADIXXNUTS S.R.L., STR.

ALBINEI NR. 39, BL. D1, SC. 3,
AP. 58, JUDEȚ BRAILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

PISICA ALBASTRA
Donuts & Coffee Shop

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
08.01.25

(591) Culori revendicate:albastru, turcoise,
verde, roz, gri, negru

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

30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie, inghetata) și șerbeturi, aluaturi
împletite prăjite, bezele, bomboane cu ciocolată,
brioșe cu fructe, ciocolată, clătite americane,
cozonaci, creme englezești custard (deserturi
la cuptor), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri sub formă de cremă spumă, dulciuri
înghețate, flan (produse de cofetărie), glazură de
ciocolată, înghețate și dulciuri, prăjituri pavlova
cu gust de alune, prăjituri pavlova preparate
cu alune, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
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produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie și înghețate, produse pe bază de
ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 07943
(151) 04/11/2022
(732) CULTIVALTERNATIVE SRL, STR.

LIVIU REBREANU NR. 60-64,
BL. 1 SC. 1 AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031793, ROMANIA

(540)

zorizori
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
articole individuale realizate din materiale
plastice țesute, articole individuale realizate din
materiale plastice nețesute, articole nețesute
(textile), articole textile imprimate individuale,
articole textile la bucată folosite pentru
confecționarea îmbrăcăminții de protecție,
articole textile la bucată pentru fabricarea
mobilierului tapițat, articole textile la bucată
pentru scopuri de mobilare, articole textile la
bucată pentru confecționarea cuverturilor de pat,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale plastice, articole
individuale confecționate din materiale textile
lipite de materiale cauciucate, articole textile la
bucată folosite pentru confecționarea pantofilor,
articole textile la bucată pentru confecționarea
draperiilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea fețelor de pernă, articole textile
la bucată pentru confecționarea prosoapelor,
articole textile la bucată pentru confecționarea
îmbrăcăminții, articole textile la bucată pentru
producția confecțiilor, articole textile la bucată

pentru îmbrăcăminte, batiste care sunt bucăți
din material textil, țesături de bumbac, brocarturi,
canava pentru tapiserie sau broderie, catifea,
crep (țesături), pânză de cânepă, țesături de
cânepă, căptușeli pentru perdele, căptușeli
textile pentru articole care servesc la acoperirea
capului, căptușeli textile pentru îmbrăcăminte,
căptușeli textile în produse, damasc (țesături),
finet, flanel (țesătură), flanele confecționate din
copolimeri, flanele confecționate din poliester,
flanele confecționate din polipropilenă, deșeuri
textile folosite la fabricarea hârtiei, dubluri din
materiale textile la bucată, fulare (țesături),
țesături din mătase pentru șabloane de imprimat,
țesături de in, pânză de iută, țesături de
iută, jerseu (material), țesături pentru lenjerie,
țesături de lână, marabu (țesături), material
pentru marginile saltelelor tatami, țesături de
mătase, mătase artificială, întărituri, materiale
având la bază lână filată (țesături), materiale
buclate tricotate din fibre chimice, materiale
care înlocuiesc textilele, confecționate din
materiale sintetice, materiale combinate pe
bază de lână, materiale compozite textile,
materiale cu imprimeuri, materiale căptușite
cu polimer, materiale de cașmir, materiale de
mătase, materiale de tapițerie, materiale din
catifea reiată, materiale din denim, materiale
din fibre mixte, materiale din fire de lână,
materiale din in, materiale din lână, materiale
din resturi de bumbac, materiale folosite pentru
fabricarea îmbrăcămintei, materiale folosite în
confecționarea hainelor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea mănușilor, materiale
impermeabile folosite la fabricarea pantalonilor,
materiale impermeabile folosite la fabricarea
jachetelor, materiale impermeabile folosite la
fabricarea pălăriilor, materiale pentru costume,
materiale pentru perdele ca articole textile,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, materiale pentru serigrafie
pentru industria sticlei, materiale pentru tapițerii,
materiale pentru învelirea pernelor, materiale
țesute pentru canapele, materiale țesute pentru
mobilier, materiale textile (articole textile sub
formă de sul), materiale textile ca piese
textile confecționate din amestec de fibre,
materiale textile ca piese textile pentru utilizare
la tapiserie, materiale textile care imită piei
de animale, materiale textile care conțin
fibre anorganice, materiale textile cauciucate,
materiale textile confecționate din fibre acrilice,
cu excepția celor pentru izolare, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile căptușite, materiale textile căptușite
folosite la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, materiale textile căptușite folosite
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la fabricarea articolelor din piele, materiale
țesute pentru perne, materiale țesute sub
formă de plasă, materiale textile căptușite
folosite la fabricarea geamantanelor, materiale
textile confecționate din catifea, materiale textile
confecționate din satin, materiale textile cu
motive pentru a fi brodate, materiale textile de
uscare pentru utilizare în industria de fabricare
a hârtiei, materiale textile de uz industrial,
materiale textile din bumbac, altele decât
cele pentru izolare, materiale textile din fibre
anorganice, cu excepția celor pentru izolare,
materiale textile din fibre naturale, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile din fibre
obținute prin procedee chimice, cu excepția celor
pentru izolare, materiale textile din fibre sintetice
(cu excepția celor pentru izolare), materiale
textile din fibre sintetice ca articole textile sub
formă de bucată întreagă, materiale textile din
fibre sintetice și fibre naturale, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile din in, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile din
lână, cu excepția celor pentru izolare, materiale
textile din mătase, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din poliester, materiale
textile din poliester, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din țesături elastice,
materiale textile elastice pentru îmbrăcăminte,
materiale textile folosite la fabricarea căptușelilor
de încălțăminte, materiale textile folosite la
fabricarea tălpilor de încălțăminte, materiale
textile nețesute confecționate în principal din
hârtie, materiale textile nețesute din fibre
naturale, materiale textile nețesute din fibre
sintetice, materiale textile nețesute pentru
așternuturi, materiale textile pentru încălțăminte,
materiale textile pentru confecționarea hainelor
de stradă pentru bărbați, materiale textile
pentru confecționarea lenjeriilor, materiale textile
pentru costume, materiale textile pentru cămăși,
materiale textile pentru fabricarea obiectelor
și accesoriilor de mobilier, materiale textile
pentru lenjerie, materiale textile pentru producția
de îmbrăcăminte, materiale textile pentru
utilizare în fabricarea prosoapelor, materiale
textile pentru utilizare în fabricarea jaluzelelor,
materiale textile pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, materiale textile pentru
confecționarea hainelor de stradă pentru femei,
materiale textile pentru decorarea ferestrelor,
materiale textile pentru dormitor, materiale textile
pentru tapițerii, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate la broderii, materiale
textile țesute pentru așternuturi, materiale textile
utilizate la fabricarea jerseelor, materiale textile
utilizate la fabricarea portmoneelor, materiale
textile utilizate la confecționarea genților,

materiale textile utilizate drept căptușeală
pentru articole de îmbrăcăminte, materiale
textile utilizate pentru confecționarea huselor
pentru scaune, materiale textile utilizate pentru
confecționarea umbrelelor, materiale textile
utilizate pentru fabricarea scutecelor, materiale
textile țesute cu ochiuri mici, materiale
textile țesute căptușite, materiale textile țesute
pentru tapițerii, materiale tricotate din fire cu
fibre chimice, mochetă (țesături), moleschin,
moleschin (țesătură), muselină (țesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele), mușama,
pânză cauciucată, pânză calico imprimată,
pânză folosită la broderie (canava), pânză
folosită la tapiserie (canava), pânză groasă
de cânepă, pânză gumată, cu excepția celei
pentru papetărie, pânză pentru broderii, pânză
întinsă pentru brodare, pânze din lână țesute
sub formă de plasă, pânze elastice tricotate
pentru articole de îmbrăcăminte sportive, pânze
elastice tricotate pentru corsaje, pânze elastice
tricotate pentru costume de gimnastică, pânze
elastice tricotate pentru lenjerie intimă de damă,
pâsle nețesute, pâsle presate pentru utilizare în
industria de fabricare a hârtiei, pâslă presată,
pâslă țesută, produse textile la bucată din
bumbac, produse textile pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, țesături de ramia,
pânză de sac, role de pâslă, set alcătuit
din pânze pentru confecționarea cuverturilor,
țesătură pentru site, șeviot (țesături), suluri
de țesături din tartan, tafta (țesătură), țesături
aspre de lână pentru covoare, țesături care
imită pielea, țesături de mătase pentru mobilier,
țesături din amestec de bumbac și cânepă,
țesături din amestec de cânepă și lână, țesături
din amestec de cânepă și mătase, țesătură
din dantelă tricotată, țesături din amestec de
fibre anorganice, țesături din amestec de lână
și bumbac, țesături din amestec de mătase
și bumbac, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec pe bază de
cânepă, țesături din amestec pe bază de mătase,
țesături din bumbac, țesături din dantelă,
țesături din mătase toarsă la mână, țesături din
nylon, țesături din lână folosite la fabricarea
pantalonilor, țesături din lână folosite la
fabricarea jachetelor, țesături din lână folosite la
fabricarea paltoanelor, țesături din lână folosite la
fabricarea costumelor, țesături din janilie, țesături
din in, țesături din fire de cânepă, țesături folosite
pentru producția de îmbrăcăminte, țesături
impermeabile care lasă să treacă aerul, țesături
impermeabile cu aerisire, țesături impermeabile
rezistente la apă, țesături matlasate (lenjerii),
țesături mixte pe bază de bumbac, țesături
întărite (textile), țesături tricotate din fire de
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lână, țesături pentru îmbrăcăminte, țesături
pentru realizarea de articole de îmbrăcăminte,
țesături pentru perdele, țesături pentru mobilier
și tapițerii, țesături pentru lenjerie, țesături
pentru decorațiuni interioare, țesături pentru
căptușeală, țesături pentru cămăși, textile din
vâscoză, tifon (țesătură), tricot, tricot pluș,
tricoturi (materiale), tul, țesături tricotate din
fire de bumbac, țesături tricotate din fire de
mătase, țesături utilizate pentru confecționarea
de portofele, zefir (țesătură), țesături de
viscoză, vatir, tul pentru croitorie, tul pentru
confecționarea pălăriilor, velur pentru mobilier.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale
textile respectiv: aplicații (mercerie), flori
artificiale, insigne pentru purtare, nu din
metale prețioase, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze /
închizători pentru fixarea rochiei pe corp,
bobine pentru ața de brodat sau lână
(nu componente de maşini), funde pentru
păr, şnururi, brasarde / banderole de braț
(accesorii de îmbrăcăminte) , broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, găitane (pasmanterie),
benzi pentru ridicarea sânilor, benzi dublu
adezive pentru lenjerie, cordoane pentru
îmbrăcăminte, articole decorative pentru păr,
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastic,
broderie / articole ornamentale (broderie),
benzi elastice pentru susținerea mânecilor,
pene (accesorii de îmbrăcăminte), festoane
(broderie), volănaşe (dantelărie), volănaşe
pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie cu fir de
aur, mercerie (articole necesare în croitorie), cu
excepția ațelor, panglici de mercerie, funde de
mercerie, elastice de păr, agrafe de păr / ace
de păr, ace pentru ondularea părului, agrafe de
păr / clame de păr, plase pentru păr, hârtie pentru
ondularea părului, ornamente pentru pălării,
benzi pentru pălării, dantelă pentru bordure,
ornamente din dantelă /pasmanterie, litere
pentru marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare,
monograme pentru marcarea lenjeriilor / numere
sau litere pentru marcarea lenjeriilor, şireturi
pentru pantofi, ornamente pentru pantofi,
broderie cu fir de argint, volane pentru fuste,
ornamente pentru îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 07944
(151) 04/11/2022
(732) GTA BUSINESS DEVELOPMENT

SRL, STR. DUMBRAVA NOUA,
NR. 10, BL. M82, SC.2, AP. 94,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051151,
ROMANIA

(540)

GTA Energy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 24.17.25; 29.01.14

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

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

9. Invertoare fotovoltaice, panouri solare pentru
generarea de electricitate, structuri de panouri
solare.
11. Becuri cu led.

───────

(210) M 2022 07947
(151) 04/11/2022
(732) ROOF SECURITY SRL,

LOCALITATEA SAGU NR. 326,
JUD. ARAD, SAGU, ARAD,
ROMANIA

(540)

ROOF SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 07948
(151) 04/11/2022
(732) ENVISIONE DENTAL ART SRL,

STRADA JJ. ROUSSEAU NR.4,
DEMISOL, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Fiecare zambet are
povestea lui! envisione art

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
310), mov (Pantone 272)

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2022 07950
(151) 04/11/2022
(732) SC STRATEGIUM DEVELOPMENT

CONSULTING SRL, CALEA
DUMBRĂVII, BL 17, AP 37, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

strategium

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (RGB 20 100
60), rosu (RGB 220 30 40)

(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 07952
(151) 04/11/2022
(732) S.C. METALTIM S.A., STR. DIVIZIA

9 CAVALERIE, NR. 68, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHIŢĂ OFFICE
SRL, BD. TAKE IONESCU, NR. 24-28,
SC. B, AP. 2, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300042, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RESTAURANT 23

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.01;
24.17.02

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț on-line, publicitate și reclamă.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri) web.
43. Servicii de catering, alimentație publică.

───────

(210) M 2022 07953
(151) 04/11/2022
(732) JIVAGO SRL, STR. ION POPASU,

NR. 5-7, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DJ Diojivago

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.07

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

8. Maşini de tuns barba, pensete pentru
cuticule / cleşti pentru cuticule, fiare de
ondulat, cuţite, aparate de epilat, electrice
şi neelectrice, aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice / bureţi de şlefuit pentru
unghii, electrici sau neelectrici, ondulatoare,
plăci de păr, tăietoare de fructe, curăţitoare
de fructe, unelte pentru grădină, acţionate
manual, maşini de tuns părul de uz personal,
electrice sau neelectrice, maşini de tuns părul
pentru animale (ustensile de mână), pensete
pentru îndepărtarea părului, pompe de mână,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, aparate
cu laser pentru îndepărtarea părului, altele
decât cele pentru scopuri medicale, seturi de
manichiură, seturi de manichiură, electrice, cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
cuţite de decojit, seturi de pedichiură, foarfeci,
şurubelniţe, neelectrice, tocătoare de legume,
cuțite multifuncționale, roboți de bucătărie
manuali.
9. Adaptoare electrice, alarme, alcoolmetre,
sisteme de avertizare anti-furt, corpuri de
iluminat, mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, receptoare audio şi
video, monitoare pentru bebeluşi, cititoare de
coduri de bare, cântare de baie, încărcătoare
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de baterii, binocluri, veste anti-glonţ, sirene,
cabluri, electrice, maşini de calculat, camere
video, aparate de fotografiat, întrerupătoare cu
celulă (electricitate) / reductoare (electricitate),
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
conectori (electricitate), panouri de distribuţie
(electricitate), sonerii electrice pentru uşi, cabluri
cu fibră optică, alarme de incendiu, siguranţe,
aparate de măsurare, aparate pentru reglarea
căldurii, încuietori, electrice, lanterne magice,
linguri pentru măsurare, microfoane, mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri / suporturi pentru mouse, fibre optice
(filamente conductoare de lumină), prize
electrice, calculatoare de buzunar, indicatoare
de presiune, aparate de proiecţie, butoane
pentru sonerii, instrumente de măsurare a
înălţimii, rezistenţe, electrice, zaharometre,
manşoane pentru cablurile electrice, sonerii de
semnalizare, panouri de semnalizare, luminoase
sau mecanice, lămpi de semnalizare, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, casetofoane
portabile, ochelari de soare, tablouri de
distribuţie, cutii de distribuţie (electricitate),
întrerupătoare, electrice, indicatoare de
temperatură, termometre, nu cele pentru scopuri
medicale, termostate, aparate de înregistrare a
timpului, monitoare video pentru bebeluși, inele
luminoase de selfie pentru telefoane inteligente,
seturi de căști cu microfon, etiloteste.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate de
răcire a aerului, 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,
instalaţii de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, încălzitoare pentru
pat, aparate pentru răcirea băuturilor, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de sterilizare a cărţilor, aparate de prăjit
pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, covoare încălzite
electric, fântâni de ciocolată, electrice, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, ustensile pentru gătit, electrice,
plite electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, instalaţii de răcire pentru apă, lămpi
cu lumină rece, friteuze, electrice, aparate
pentru deshidratarea deşeurilor alimentare,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
recipienți termici electrici, aparate de încălzit
mâinile cu alimentare la usb, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, lămpi standard/ lămpi de
podea, proiectoare de lumină, mașini de ceață,
umidificatoare, aparate de dezinfectare, aparate

de uscare, evaporatoare, fiare de călcat cu abur
pentru ţesături, ventilatoare (aer condiţionat),
filtre pentru apa potabilă, aparate pentru prăjirea
fructelor, uscătoare de păr, aparate de încălzire
pentru dezgheţarea parbrizelor la vehicule,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, maşini şi
aparate de făcut gheaţă, ceainice, electrice,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, lămpi electrice, lămpi, becuri, becuri,
electrice, difuzoare de lumină, lumini, electrice,
pentru pomul de crăciun / instalaţii electrice
pentru pomul de crăciun, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), fântâni ornamentale, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, ciorapi,
încălziţi electric, vase de încălzire, încălzitoare
de apă, dezumidificatoare, bețișoare luminoase
cu baterii, vase de gătit electric, vase electrice
pentru prepararea înghețatei.
28. Saltea de joacă pentru bebeluşi, jocuri de
table, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, manusi de baseball/cricket,
clopotei pentru pomul de Craciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
tacuri de biliard, instrumente de marcare pentru
repozitionarea bilei pe masa de biliard, tacuri
de biliard, varfuri pentru tacurile de biliard
mese de biliard, placi pentru bodyboarding,
aparate si masini bowling, arcuri pentru tragere,
manusi de box, blocuri de constructie, jocuri
de constructie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj, suporturi de lumanari pentru pomuri
de Craciun, capse pentru pistoale, masti de
carnaval, creta pentru tacurile de biliard, jocuri
de sah, table de sah, extensoare pentru
piept, pomi de Craciun din material sintetic,
suporturi pentru pomii de Craciun, aruncatoare
de talere din argila, talere din argila, talere
din argila(tinte), hamuri pentru alpinisti, mese
de biliard actionate cu fise, confeti, truse
magice, manete de comanda pentru console
de jocuri, manete de comanda pentru jucarii,
numaratori (discuri) pentru jocuri, cosuri de
prins peste, genti de cricket, pahare pentru
zaruri, darts, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), papusi, biberoane pentru
papusi, case de papusi, imbracaminte pentru
papusi, camere de papusi, domino, table de
dame, dame, drone, gantere, canturi de schiuri,
protectii pentru cot, tinete electronice, arme
pentru scrima, manusi speciale pentru scrima,
carlige pentru peste, instrumente de pescuit,
linii de pescuit, linii(fire) de pescuit, labe de
inot/manusi de inot, plute de pescuit, discuri
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zburatoare, mese de fotbal, manusi pentru jocuri,
crose de golf, saci de golf cu sau fara roti, manusi
de golf, carucioare de golf/carucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, guta pentru
pescuit, aparate de gimnastica, deltaplane,
arbalete, crose de hochei, jocuri cu potcoave,
fluiere pentru vanatoare, patine de gheata,
patine cu totile in linie, puzzle-rui, manse de
comanda pentru jocurile video, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, protectii pentru
genunchi, mincioguri pentru pescarii cu undita,
masti(obiecte de divertisment), catarge, papusi
matrioska, suspensoare de sport pentru barbati,
ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joaca, plase pentur sporturi, jucarii cu
caracter de noutate pentru petreceri, jucarii
cu caracter de noutate pentru a face glume,
ornamente pentru pomii de Craciun, cu exceptia
instalatiilor lumanarilor lumanariilor si produselor
de cofetarie, pachinko, placi de padela, pistoale
cu bile umplute cu vopsea(pistoale de paintball),
palarii din hartie pentru petreceri, parapante,
tuburi de confeti pentru petreceri, capse de
percutie, aparate pentru exercitii fizice, baloane
pentru petreceri, bile pentru jocul de bowls,
carti de joc, jucarii de plus, jucarii de plus
cu paturica atasata, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie, folii de protecţie adaptate pentru
ecrane pentru jocurile portabile, pompe special
adaptate pentru utilizare cu mingile/bilele de
joacă, saci de box, papusi marionete, rachet/
bate pentru jocuri, zornaitoare, mosoare pentru
pescuit, vehicule de jucarie cu telecomanda,
panglici pentru gimnastica ritmica, jocuri cu
inele, caluti balansoar, undite de pescuit, patine
cu rotile, rulouripentru biciclete stationare de
antrenament, saci de box, papusi marionete,
machete de vehicule la scara, seturi de machete
la scara, momeli cu miros pentru vantoare
sau pescuit, scutere(jucarii), lozuri razuibile
pentru jocurile de tip loterie, aparaturi de tibie,
fluturasi, skateboarduri, legaturi pentru schiuri,
schiuri, popice, popice(jocuri), prastii, topogane,
automate (masini de jocuri), globuri de zapada,
snowboard-uri, rachete de zapada, bule de
sapun(jucarii), titirezi, trambuline, blocuri de start
pentru sporturi, corzi pentru rachete, jucarii
umplute, schiuri nautice, legaturi pentru placa
de surf, placi de surf, piscine, placi de inot,
veste de inot, centuri de inot, saltele gonflabile
pentru piscine, leagane, mese de tenis de
masa, tinte pentru tragere, ursuleti de plus,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
pistoale de jucarie, pistoale cu aer de jucarie,
jucarii carusel pentru patuturi, masini de jucarie,

machete de jucarie, case de jucarie pentru
copii, cochilii de protectie pentru sport, etichete
pentru genti de golf, sanii pentru scheleton,
figurine de jucarie, roboti de jucarie, jucarii care
imita articolele cosmetice, jucarii din plastilina
inteligenta, jucarii din aluat modelare, jucarii
pentru animalele de companie, trambuline,
triciclete pentru copii, bastoane de invartit,
masini pentru jocuri video, aripioare de inot,
schiuri de apa curele pentru ridicarea greutatilor,
genti speacial concepute pentru placi de surf,
jucarie senzoriala, bile de bowling, greutati
de antrenament, bratari luminiscente ca jucarii
pentru petreceri, conuri de marcaj sporturi, jucarii
care imita zgomotul batailor din palme, figurine
de actiune, jocuri de strategie cu schimb de carti,
jocuri de carti, cutii de nisip pentur locuri de
joaca, 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,
costume de stimulare electrică a mușchilor,
pentru sport.
35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, scriere de texte
publicitare, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online, toate
in legatura cu produsele din clasele 8, 9, 11, 28.

───────
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(210) M 2022 07954
(151) 04/11/2022
(732) MIREL MORMOE, STR. MARIA

TĂNASE, NR. 16A, BL. D3, SC. 1,
ET. 1, AP. 3, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, 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)

Minunea naturii din
grădina cu de toate

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.19; 26.01.03; 06.07.08;
05.07.24

(591) Culori revendicate:rosu, verde, galben,
portocaliu, mov, maro

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, produse din carne, mezeluri,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, jeleuri,dulcețuri, gemuri, compoturi,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, chipsuri din fructe, chipsuri de
legume, chipsuri din cartofi supe și baze de
supă, alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, semințe și fructe
oleaginoase preparate, măsline conservate,
măsline preparate, paste tartinabile pe bază de
legume, paste tartinabile pe bază de carne,
icre de pește, icred de pește preparate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, boabe și nuci preparate

pentru consumul uman, seminţe pregătite pentru
consum uman, care nu sunt condimente sau
arome, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, deserturi și băuturi pe bază
de lapte, substituenţi de lapte, frișcă, frișcă
vegetală, uleiuri şi grăsimi alimentare, înlocuitori
de carne, înlocuitori de mezeluri, înlocuitoir de
lapte, tofu, mâncăruri gătite constând în principal
din carne, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume.
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, paste
și tăiței, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, cereale procesate, amidon alimentar
și produse preparate din acestea, gustări pe
bază de cereale, cereale procesate, cereale
pentru micul dejun, batoane de cereale și
batoane energizante, pâine, produse de brutărie,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
deserturi, biscuiți, aluaturi și amestecuri din
acestea, pizza, plăcinte, sandvișuri, ciocolată,
îngheţată și alte produse similare sub forma de
înghețată, iaurt inghețat (produse de cofetărie
îngheţate), 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, fructi trase in ciocolată,
melasă, drojdie, praf de copt, produse de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri, maioneză, ketchup, gheaţă (apă
îngheţată), feluri de mâncare pe bază de paste,
feluri de mâncare pe bază de orez.
31. Fructe, proaspete, amestecuri de
fructe (proaspete), legume, proaspete, nuci
neprocesate, zarzavaturi proaspete, salată
verde, ciuperci, proaspete, trufe, proaspete,
ierburi de grădină, proaspete, fructe cu coaja
lemnoasă, proaspete.

───────
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(210) M 2022 07956
(151) 04/11/2022
(732) WERK BAUSTOFF SRL, STR.

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

(540)

WERK Steinwolleplatte 37 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.

───────

PRINCIPALĂ NR. 295, JUD.
BISTRIȚA NĂSĂUD, TIHA
BÎRGĂULUI, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

PANORAMIC COLIBIȚA

(531) Clasificare Viena:
07.03.15; 26.03.01; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
3955, Pantone 3965), negru (HEX
#303030)

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

43. Servicii de cazare temporară, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
organizare de mese la hoteluri, organizare de
banchete, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), prepararea mâncării,
restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare
de spații de cazare pentru turiști, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii oferite
de pensiuni, servicii oferite de moteluri, servicii
oferite de hosteluri, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2022 07962
(151) 04/11/2022
(732) VALAHIA PRO SANA PHARMA,

STR. MIHAI BRAVU NR. 173,
SPATIUL COMERCIAL FARMACIA
182, BL. 4A, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

GastriSan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

(210) M 2022 07961
(151) 04/11/2022
(732) GIVIAN DELICEPAN, STR.
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5. Produse farmaceutice homeopate, produse
chimico-farmaceutice, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor gastrointestinale,
produse farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor metabolice, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor sistemului
digestiv, preparate gastroenterice, preparate
gastrointestinale, agenți de curățare
gastrointestinală, medicamente pentru tratarea
bolilor gastrointestinale, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul bolilor
gastrointestinale, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice si suplimente
alimentare, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice si suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare.
39. Depozitare de produse farmaceutice si
suplimente alimentare, transport rutier de
produse farmaceutice si suplimente alimentare.
40. Fabricare la comandă de produse
farmaceutice si suplimente alimentare,
preparare personalizată de suplimente
alimentare pentru oameni
42. Inspecția produselor farmaceutice, testarea
produselor farmaceutice, evaluare de
produse farmaceutice, dezvoltare de produse
farmaceutice, cercetare privind produsele
farmaceutice, servicii pentru evaluarea eficienței
produselor farmaceutice
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice si suplimentele alimentare.

───────

(210) M 2022 07964
(151) 04/11/2022
(732) STUDIO DOI DESIGN S.R.L.,

STR. CEPTURA DE JOS NR.
231A, COMUNA CEPTURA, JUD.
PRAHOVA, CEPTURA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Atlasul Vinului Românesc

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

35. Publicitate online, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, prelucrare electronică
a datelor, prelucrare electronică a comenzilor,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de birou pentru colectarea electronică
de date, servicii de birou pentru manipularea
electronică de date, compilare de date în baze
de date electronice, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, prezentarea
de bunuri și servicii prin mijloace electronice,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic.

───────

(210) M 2022 07965
(151) 04/11/2022
(732) ATLANTIC MOBILE SRL, STR.

CEAIR NR. 34, JUD. ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

PaisCo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
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reflectoare, 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
pentru iluminarea scenei, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, becuri cu led, becuri cu halogen,
suporturi de abajururi, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de iluminat inteligente, 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,
bețe luminiscente pentru iluminat, 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 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 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 HID (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
corpuri HID (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, 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, ghirlande de lumini colorate folosite în
scop decorativ, 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 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 arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
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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, lampi de podea, lămpi cu
LED, lămpi cu infraroșu, nu de uz medical,
lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi cu picior,
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de masă, lămpi în formă de lumânări, lămpi
pentru lavabouri, lămpi incandescente, lămpi
fluorescente, lămpi flexibile, lămpi electrice,
lumini electrice pentru decorațiuni festive,
lumini electrice de sărbători, lumini decorative,
lumini ambientale, luminatoare led, leduri
ambientale, proiectoare de lumină, proiectoare
de iluminat, plafoniere, panouri luminoase,
ornamente superioare pentru lămpi, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente care
atârnă pentru candelabre, orgi de lumini pentru
discoteci, obiecte de iluminat cu flanșă, mașini
cu lumini LED, lustre, lumini pentru citit,
reflectoare, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare pentru biciclete, reflectoare
manuale, seturi de iluminare decorative, socluri
pentru lămpi, spoturi pentru iluminatul casnic,
spoturi pentru mobilier, structuri de iluminat,
suporturi pentru lămpi, veioze de noptieră,
instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, lavoare individuale, lavoare
individuale montate în perete, robinete pentru
lavoare, dispozitive de evacuare pentru lavoare,
dopuri din metal pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, cabine de duș,
chiuvete, chiuvete metalice, chiuvete pentru
baie, chiuvete de baie, dopuri pentru chiuvete,
accesorii pentru chiuvete, chiuvete de bucătărie,
chiuvete din oțel inoxidabil, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, dopuri din metal pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie cu blaturi
de lucru integrate, chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), robinete simple pentru chiuvete de
baie, chiuvete (spălătoare), componente ale
instalațiilor sanitare, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, lavoare sub formă de
cădițe, robineți pentru lavoare, montați în
perete, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru lavoare, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), accesorii pentru
baie, respectiv: robinete de apă, aerstoare
pentru robinete, aparate e duș, articole sanitare
realizate din piatră, armături de scurgeri pentru
căzi cu hidromasaj, dușuri vândute dub formă de

seturi, fitinguri pentru conducte sanitare de apă,
furtunuri de duș, garnituri pentru căzi de baie,
mânere de robinete, seturi de baie cu chiuvetă
și mască cu sertare, accesorii de reglare și
siguranță pentru instalații de apă și gaz, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, băi de abur, saune și spa-
uri (bazine), echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, lămpi decorative, lămpi stroboscopice
(decorative), lumini stroboscopice (decorative),
fântâni decorative pentru masă, seturi decorative
de iluminat pe gaz.
16. Pensule pentru decoratori, decorațiuni
pentru creioane, hârtie de împachetat
decorativă, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din carton pentru alimente,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, decorațiuni
de hârtie pentru masă, decorațiuni din hârtie
pentru alimente, decorațiuni de perete din
hârtie, decorațiuni din decupaje de hârtie,
funde decorative din hârtie pentru împachetare,
ghirlande decorative din hârtie pentru petreceri,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, ornamente decorative pentru
partea de sus a creioanelor, autocolante
decorative pentru butuci de roată pentru
autovehicule, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și
artă, echipament pentru arte, mesteșuguri și
de modelare, materiale pentru filtrare din
hârtie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, ustensile de scris și ștampilat,
ustensile de corectare și ștergere, mașini de
birou, echipament pentru imprimare și legare,
echipament pentru educație/învățământ, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, albume foto și albume pentru colecționari,
materiale imprimate care reprezintă valoare
monetară sau în scopuri financiare, adezivi,
hârtie și carton, hârtie și carton industriale,
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suporturi pentru bani, produse din hârtie de unică
folosință.
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier integrat,
tejghele (mobilier), mobilier baie, mobilier
încastrat, oglinzi (mobilier), mobilier de baie,
mobilier de baie modular, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, mobilier din
materiale plastice pentru baie, mobilier de
bucătărie, mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mese decorative, oglinzi decorative, mobile
(obiecte pentru decorare), coșuri decorative din
răchită, perdele decorative din mărgele, plăci
decorative din ceară, elemente decorative pentru
ferestre, articole decorative textile (perne),
coșuri decorative din lemn, coșuri decorative
din paie, plăci decorative din ipsos, cutii
de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, mobile decorative care produc sunete,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
plăci decorative din materiale plastice, panouri
decorative din lemn (mobilier), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din ceramică
pentru uși, decorațiuni de perete, din lemn,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni din
plastic pentru petreceri, plăcuțe de înmatriculare
decorative din plastic, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive de
perete, din ceară, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, modele la scară redusă,
din plastic, pentru decorare, plăcuțe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile,
figurine cu eroi de acțiune (decorative) din
plastic, figurine cu eroi de acțiune (decorative)
din ipsos, benzi decorative din plastic pentru
aplicare pe uși, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din ceară, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din lemn, benzi decorative din
plastic pentru aplicarea pe fațadele magazinelor,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, lăzi de
lemn cu sertare acoperite cu hârtie decorativă,
cârlige nemetalice pentru decorațiuni de perete
(gen tapiserii, covorașe), benzi decorative din
plastic pentru aplicarea pe vitrine de expunere,
benzi decorative din materiale plastice pentru
canturi utilizate pentru mobilier încastrat, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru accesorii de geamuri, benzi decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru accesorii
pentru uși, benzi decorative din materiale
plastice pentru canturi utilizate pentru accesoriile
pentru uși, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier la comandă,
standuri pentru lavoare (mobilier), mobilă de

toaletă incluzând lavoare, dulapuri pentru
baie incluzând lavoare, tăblii masă, dulapuri
încastrate, dulapuri (mobilier), dulapuri pentru
toaletă, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
chiuvete, dulapuri de bucătărie, mese de toaletă
(mobilier), mese de toaletă, suprafețe de lucru,
suprafețe de lucru (piese de mobilier), suprafețe
de lucru sub formă de mobilier, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), opritoare din lemn pentru
uși, opritoare de uși din plastic, opritoare de
fereastră din plastic, geamanduri, încuietori și
chei, nu din metal, garnituri pentru uși, porți
și ferestre, nu din metal, ventile, nu din metal,
dispozitive de fixare nemetalice, mijloace de
fixare pentru cabluri, conectori și suporturi, nu din
metal, dispozitive de fixare pentru țevi, conectori
și suporturi, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
adăposturi și paturi pentru animale, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri, nemetalice, butoaie
și putini, nu din metal, sicrie și urne funerare,
cutii poștale cu picior (nu din metal), dispozitive
de închidere pentru recipiente (nemetalice), lăzi
și palete, nu din metal, scări și trepte mobile,
nu din metal, afișaje, standuri și indicatoare,
nu din metal, manechine și manechini de
croitorie, mobilier pentru dormitor, dulapuri
pentru dormitor, căsuțe pentru păsări, căsuțe
pentru animale de companie, tăvi nemetalice,
tăvi nemetalice transparente pentru alimente, de
uz comercial, oglinzi (sticlă argintată).
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
articole de grădinărit, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
aparat pentru parfumarea aerului, lăzi de
gunoi, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, cutii pentru monezi (pușculițe),
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole pentru curățarea
dentară, articole pentru animale, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii de
baie, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, sticle cu nisip
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decorative, elemente decorative pentru acvarii,
cutii decorative din sticlă, sticlă decorativă (nu
pentru construcții), obiecte decorative (artistice)
din sticlă, figurine confecționate din sticlă
decorativă, pulbere de sticlă pentru decorațiuni,
decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni
de perete din porțelan, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, capete și tuburi pentru decorat
torturi, articole de porțelan pentru uz decorativ,
figurine decorative (machete) confecționate
din sticlă, sculpturi în gheață pentru scopuri
decorative, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase.
24. Decorațiuni de perete, materiale textile
decorative drapate, fețe decorative pentru perne,
țesături pentru decorațiuni interioare, materiale
textile pentru decorare interioară, materiale
textile pentru decorarea ferestrelor, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, chenare
decorative (articole din materiale textile pentru
pereți), materiale textile, produse textile și
înlocuitori, huse pentru mobile, draperii, etichete
din material textile, lenjerie, produse textile
pentru bucătărie și masa, lenjerie de pat și pături,
materiale textile pentru baie.
27. Articole decorative pentru perete (netextile),
decorațiuni de perete și tavan, pardoseli
antiderapante decorative, sub formă de bucăți,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapet
sub formă de căptușeli de perete adezive și
decorative, de mărimea camerei, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, covoare,
carpete și preșuri, preșuri și covoare de mașină,
învelitori de gazon artificial.
28. Panglici decorative (articole pentru
petrecere), decorațiuni pentru căsuțe de păpuși,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de
crăciun artificiali, decorații pentru pomul de
crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), echipamente pentru sport
și exerciții fizice, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: momeală
artificială pentru pescuit, 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, instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, micioguri pentru pescarii cu undița,
undițe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit, echipament pentru înot, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă, aparate pentru jocuri
video, jocuri electronice de tip arcade și aparate

de jocuri electronice, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu aparate de iluminat și reflectoare,
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, 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
pentru iluminarea scenei, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat)
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, becuri cu led, becuri cu halogen,
suporturi de abajururi, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de iluminat inteligente, 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,
bețe luminiscente pentru iluminat, 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 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 iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
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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 HID (cu descărcare de
mare intensitate) pentru iluminatul arhitectural,
corpuri HID (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, corpuri electrice
de iluminat utilizate în locuri periculoase,
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, ghirlande de lumini colorate folosite în
scop decorativ, 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 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
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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 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, lampi de podea, lămpi cu
LED, lămpi cu infraroșu, nu de uz medical,
lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi cu picior,
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de masă, lămpi în formă de lumânări, lămpi
pentru lavabouri, lămpi incandescente, lămpi
fluorescente, lămpi flexibile, lămpi electrice,
lumini electrice pentru decorațiuni festive,
lumini electrice de sărbători, lumini decorative,
lumini ambientale, luminatoare LED, leduri
ambientale, proiectoare de lumină, proiectoare
de iluminat, plafoniere, panouri luminoase,
ornamente superioare pentru lămpi, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente care
atârnă pentru candelabre, orgi de lumini pentru
discoteci, obiecte de iluminat cu flanșă, mașini
cu lumini LED, lustre, lumini pentru citit,
reflectoare, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare pentru biciclete, reflectoare
manuale, seturi de iluminare decorative, socluri
pentru lămpi, spoturi pentru iluminatul casnic,
spoturi pentru mobilier, structuri de iluminat,
suporturi pentru lămpi, veioze de noptieră,
instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, lavoare individuale, lavoare
individuale montate în perete, robinete pentru
lavoare dispozitive de evacuare pentru lavoare,
dopuri din metal pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, cabine de duș,
chiuvete, chiuvete metalice, chiuvete pentru
baie, chiuvete de baie, dopuri pentru chiuvete,
accesorii pentru chiuvete, chiuvete de bucătărie,
chiuvete din oțel inoxidabil, piedestaluri pentru
chiuvete pentru baie, dopuri din metal pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie cu blaturi
de lucru integrate, chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier),
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), robinete simple pentru chiuvete de
baie, chiuvete (spălătoare), componente ale
instalațiilor sanitare, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, lavoare sub formă de
cădițe, robineți pentru lavoare, montați în
perete, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor



de apă și canalizare pentru lavoare, măști
de toaletă cu lavoar încorporat (conectat la
sursa de alimentare cu apă), accesorii pentru
baie, seturi de baie cu chiuvetă și mască
cu sertare, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, băi de abur, saune și spa-
uri (bazine), echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă,
instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, lămpi decorative, lămpi
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(decorative), fântâni decorative pentru masă,
seturi decorative de iluminat pe gaz, pensule
pentru decoratori, decorațiuni pentru creioane,
hârtie de împachetat decorativă, decorațiuni
din hârtie pentru petreceri, decorațiuni din
carton pentru alimente, decorațiuni din hârtie
pentru prăjituri, decorațiuni de hârtie pentru
masă, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
decorațiuni de perete din hârtie, decorațiuni
din decupaje de hârtie, funde decorative din
hârtie pentru împachetare, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, articole
decorative din hârtie pentru centrul mesei,
ornamente decorative pentru partea de sus
a creioanelor, autocolante decorative pentru
butuci de roată pentru autovehicule, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, materiale
pentru filtrare din hârtie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare și
ștergere, mașini de birou, echipament pentru
imprimare și legare, echipament pentru educație/
învățământ, cărți, reviste, ziare tipărite și alte
publicații media pe hârtie, albume foto și
albume pentru colecționari, materiale imprimate
care reprezintă valoare monetară sau în
scopuri financiare, adezivi, hârtie și carton,

hârtie și carton industriale, suporturi pentru
bani, produse din hârtie de unică folosință,
mese decorative, oglinzi decorative, mobile
(obiecte pentru decorare), coșuri decorative din
răchită, perdele decorative din mărgele, plăci
decorative din ceară, elemente decorative pentru
ferestre, articole decorative textile (perne),
coșuri decorative din lemn, coșuri decorative
din paie, plăci decorative din ipsos, cutii
de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, mobile decorative care produc sunete,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
plăci decorative din materiale plastice, panouri
decorative din lemn (mobilier), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din ceramică
pentru uși, decorațiuni de perete, din lemn,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni din
plastic pentru petreceri, plăcuțe de înmatriculare
decorative din plastic, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorațiuni adezive
de perete, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
plăcuțe decorative murale (mobilier), nu din
materiale textile, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din plastic, figurine cu eroi de
acțiune (decorative) din ipsos, benzi decorative
din plastic pentru aplicare pe uși, figurine cu
eroi de acțiune (decorative) din ceară, figurine
cu eroi de acțiune (decorative) din lemn,
benzi decorative din plastic pentru aplicarea pe
fațadele magazinelor, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, margini
decorative din plastic pentru canturi utilizate
pentru mobilier, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, cârlige nemetalice pentru
decorațiuni de perete (gen tapiserii, covorașe),
benzi decorative din plastic pentru aplicarea
pe vitrine de expunere, benzi decorative din
materiale plastice pentru canturi utilizate pentru
mobilier încastrat, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru accesorii de
geamuri, benzi decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru accesorii pentru uși,
benzi decorative din materiale plastice pentru
canturi utilizate pentru accesoriile pentru uși,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, mobilă
și mobilier, mobilier, mobilier integrat, tejghele
(mobilier), mobilier baie, mobilier încastrat,
oglinzi (mobilier), mobilier de baie, mobilier
de baie modular, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, mobilier din materiale plastice
pentru baie, mobilier de bucătărie, mobilier
încastrat pentru bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, standuri pentru lavoare
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(mobilier), mobilă de toaletă incluzând lavoare,
dulapuri pentru baie incluzând lavoare, tăblii
masă, dulapuri încastrate, dulapuri (mobilier),
dulapuri pentru toaletă, dulapuri pentru baie,
dulapuri pentru chiuvete, dulapuri de bucătărie,
mese de toaletă (mobilier), mese de toaletă,
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese
de mobilier), suprafețe de lucru sub formă de
mobilier, suprafețe de lucru portabile (mobilier),
opritoare din lemn pentru uși, opritoare de uși
din plastic, opritoare de fereastră din plastic,
geamanduri, încuietori și chei, nu din metal,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, ventile, nu din metal, dispozitive de fixare
nemetalice, mijloace de fixare pentru cabluri,
conectori și suporturi, nu din metal, dispozitive
de fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, paturi, așternuturi, saltele și perne, rame,
jaluzele de interior și accesorii pentru perdele
și jaluzele de interior, umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, adăposturi și paturi pentru
animale, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, coșuri,
nemetalice, butoaie și putini, nu din metal,
sicrie și urne funerare, cutii poștale cu picior
(nu din metal), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), lăzi și palete, nu din
metal, scări și trepte mobile, nu din metal, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, manechine
și manechini de croitorie, mobilier pentru
dormitor, dulapuri pentru dormitor, căsuțe pentru
păsări, căsuțe pentru animale de companie,
tăvi nemetalice, tăvi nemetalice transparente
pentru alimente, de uz comercial, oglinzi (sticlă
argintată), statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, articole de grădinărit, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, aparat pentru parfumarea aerului,
lăzi de gunoi, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, cutii pentru monezi (pușculițe),
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole pentru curățarea
dentară, articole pentru animale, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii de
baie, porțelan decorativ, farfurii decorative,
sticlă colorată decorativă, sticle cu nisip

decorative, elemente decorative pentru acvarii,
cutii decorative din sticlă, sticlă decorativă
(nu pentru construcții), obiecte decorative
(artistice) din sticlă, figurine confecționate din
sticlă decorativă, pulbere de sticlă pentru
decorațiuni, decorațiuni de perete din teracotă,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, capete și tuburi
pentru decorat torturi, articole de porțelan pentru
uz decorativ, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, sculpturi în gheață
pentru scopuri decorative, inele decorative
pentru lumânări din metale prețioase, decorațiuni
de perete, materiale textile decorative drapate
fețe decorative pentru perne, țesături pentru
decorațiuni interioare, materiale textile pentru
decorare interioară, materiale textile pentru
decorarea ferestrelor, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, chenare decorative (articole
din materiale textile pentru pereți), materiale
textile, produse textile și înlocuitori, huse pentru
mobile, draperii, etichete din material textile,
decorațiuni de perete, lenjerie, produse textile
pentru bucătărie și masa, lenjerie de pat și
pături, materiale textile pentru baie, articole
decorative pentru perete (netextile), decorațiuni
de perete și tavan, pardoseli antiderapante
decorative, sub formă de bucăți, tapiserii murale
(elemente decorative pentru pereți fabricate din
material netextil), tapet sub formă de căptușeli
de perete adezive și decorative, de mărimea
camerei, învelitori de pardoseală, învelitori de
gazon artificial, covoare, carpete și preșuri,
preșuri și covoare de mașină, învelitori de
gazon artificial, panglici decorative (articole
pentru petrecere), decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de crăciun, decorații festive, cadouri
surpriză pentru invitații la petreceri și pomi
de Crăciun artificiali, decorații pentru pomul
de crăciun (altele decât cele comestibile sau
pentru iluminat), echipamente pentru sport și
exerciții fizice, articole și echipamente pentru
vânătoare și pescuit, echipament pentru înot,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, jucării, jocuri și articole de joacă,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice de
tip arcade și aparate de jocuri electronice, jocuri
de masă și aparate de jocuri de noroc.

───────
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COMPANY S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 15,
BIROUL NR. 15, ETAJ 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DOMENIUL ȘTIRBEY VODĂ
SEMPER EXCELSIUS

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.09; 03.07.01;
25.03.07; 24.09.05; 24.13.01; 29.01.11;
27.05.01

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
P138-16U)

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee,
publicații, periodice, reviste, ziare, buletine de
ştiri, cărți, liste, suplimente, broşuri, carnete
de notiţe, calendare, jurnale, felicitări, afişe,
agende, cărţi rabatabile, manuale, cataloage,
produse de imprimerie, şi anume ziare, cărţi,

reviste, buletine informative, cataloage, jurnale,
manuale, broşuri, pliante şi afişe.
29. Carne de vânat, pește, cu excepția celui viu,
carne de pasăre de curte, carne, extracte din
carne, legume congelate, legume în conservă,
legume uscate, legume gătite, fructe conservate,
fructe uscate, fructe congelate, fructe coapte,
jeleuri comestibile, gemuri, ouă, brânzeturi, unt,
iaurt, uleiuri și grăsimi comestibile, lapte, băuturi
pe bază de lapte.
30. Înlocuitori de cafea, cacao, cafea, ceai,
orez, tapioca, sago, făină, preparate pe bază
de cereale, pâine, torturi, dulciuri, ciocolată,
înghețată, șerbeturi (înghețată), zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
mirodenii, ierburi conservate, ierburi uscate, oțet,
sosuri (condimente), gheață comestibilă.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații comerciale, complexe sportive și
de agrement, spații destinate evenimentelor,
hoteluri și cazare temporară, închirierea
bunurilor imobiliare, management imobiliar,
intermedierea contractelor și tranzacțiilor
imobiliare, administrare imobiliară, servicii de
administrare a imobilelor și proprietăților.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și/sau
transmisia de programe radio și/sau de
televiziune și/sau filme, transmisie și proiecții de
filme.
41. Divertisment, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment on-line, organizare și
realizare de conferințe, seminarii și ateliere
de instruire, organizare și producție de
spectacole, concerte, reprezentații teatrale,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor

(210) M 2022 07966
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la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment
prin radio, televiziune, telefonie, internet și on-
line, furnizarea de publicații electronice on-
line (care nu pot fi descărcate), publicare de
reviste, cărți, texte, altele decât cele publicitare
și tipărituri, publicare de cărți electronice sau
reviste on-line, închiriere de studiouri și spații de
înregistrare, servicii de producție de spectacole
live, organizarea de activități și competiții
sportive, servicii de rezervare de bilete legate de
divertisment.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
publicații electronice nedescărcabile, arhitectură
și design interior.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
alimentaţie publică, cazare temporară, servicii
hoteliere

───────

COMPANY S.R.L., ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 15,
BIROUL NR. 15, ETAJ 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DOMENIUL ȘTIRBEY VODĂ
SEMPER EXCELSIUS Buftea

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.01.03; 24.01.09; 03.07.01;
25.03.07; 27.05.01; 24.09.05; 24.13.01;
29.01.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
P138-16U)

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee,
publicații, periodice, reviste, ziare, buletine de
ştiri, cărți, liste, suplimente, broşuri, carnete
de notiţe, calendare, jurnale, felicitări, afişe,
agende, cărţi rabatabile, manuale, cataloage,
produse de imprimerie, şi anume ziare, cărţi,
reviste, buletine informative, cataloage, jurnale,
manuale, broşuri, pliante şi afişe.
29. Carne de vânat, pește, cu excepția celui viu,
carne de pasăre de curte, carne, extracte din
carne, legume congelate, legume în conservă,
legume uscate, legume gătite, fructe conservate,
fructe uscate, fructe congelate, fructe coapte,
jeleuri comestibile, gemuri, ouă, brânzeturi, unt,
iaurt, uleiuri și grăsimi comestibile, lapte, băuturi
pe bază de lapte.
30. Înlocuitori de cafea, cacao, cafea, ceai,
orez, tapioca, sago, făină, preparate pe bază
de cereale, pâine, torturi, dulciuri, ciocolată,
înghețată, șerbeturi (înghețată), zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
mirodenii, ierburi conservate, ierburi uscate, oțet,
sosuri (condimente), gheață comestibilă.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații comerciale, complexe sportive și
de agrement, spații destinate evenimentelor,

(210) M 2022 07967
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hoteluri și cazare temporară, închirierea
bunurilor imobiliare, management imobiliar,
intermedierea contractelor și tranzacțiilor
imobiliare, administrare imobiliară, servicii de
administrare a imobilelor și proprietăților.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și/sau
transmisia de programe radio și/sau de
televiziune și/sau filme, transmisie și proiecții de
filme.
41. Divertisment, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment on-line, organizare și
realizare de conferințe, seminarii și ateliere
de instruire, organizare și producție de
spectacole, concerte, reprezentații teatrale,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment
prin radio, televiziune, telefonie, internet și on-
line, furnizarea de publicații electronice on-
line (care nu pot fi descărcate), publicare de
reviste, cărți, texte, altele decât cele publicitare
și tipărituri, publicare de cărți electronice sau
reviste on-line, închiriere de studiouri și spații de
înregistrare, servicii de producție de spectacole
live, organizarea de activități și competiții
sportive, servicii de rezervare de bilete legate de
divertisment.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
publicații electronice nedescărcabile, arhitectură
și design interior.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
alimentaţie publică, cazare temporară, servicii
hoteliere.

───────

(210) M 2022 07968
(151) 04/11/2022
(732) RĂZVAN HARABAGIU, ȘOS.

PĂCURARI NR. 34, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, 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)

BAYONET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, organe de păsări, organe
de porc, de oaie, miel sau de vită, tacâmuri
de pui, curcan, rață sau gâscă, intestine de
porc, oase de porc sau de vită, burtă de
vită, antricot de vită, mușchiuleț de porc sau
de vită, pulpă de porc sau de vită, rasol de
vită, vrăbioară de vită, cotlete, ceafa de porc,
pulpe de pasăre, piept de pasăre, aripi de
pasăre, frigărui de pasăre, de miel, porc sau
vită, carne uscată prin îngheţare/carne liofilizată,
carne conservată, carne la conservă, carne
afumată, carne congelată, carne proaspătă,
carne pentru gătit, carne preparată, carne pentru
grătar, carne tocată, cărnuri de porc sau de vită
sărate, produse din carne, mezeluri, pastramă,
pastramă de oaie, salam, ciolan, costiță, jambon,
jumări, kaiser, lebăr, mușchi, parizer, slănină,
șorici, tobă, ghiuden, babic, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
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în aluat, șuncă, măduvă de animale alimentară,
bacon (slănină), caltaboş cu sânge/cârnaţi cu
sânge, crenvurști, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), crenvurşti pentru hot dog, grăsimi
comestibile, untură, piftie din carne de pasăre,
de porc sau de vită, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, produse
tartinabile pe bază de carne, pate de ficat/
pastă de ficat, pateuri pe bază de carne, salate
cu carne, sarmale, negătite, sarmale preparate,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, antreuri pe
bază de carne, aperitive congelate constând în
principal din carne, carne de porc gătită lent la
cuptor (pulled pork), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), chiftele de hamburger
negătite, produse din carne sub formă de
hamburger, chiftele din carne, friptură, pastă
de mici, mititei (mici), nepreparați, mititei (mici)
preparați, gustări pe bază de carne, mâncăruri
cu legume preparate, umplutură de carne pentru
plăcinte, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri alimentare, alimente pe bază de carne,
pește, fructe sau legume, supe, ciorbe, salate,
fructe de mare preparate, fructe de mare gătite,
fructe de mare congelate.
30. Sandviciuri cu carne, sosuri pentru carne,
sosuri pentru salată, sosuri (condimente),
condimente, mirodenii, ierburi conservate,
colţunaşi pe bază de făină, 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,
glazură pentru şuncă, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru uz casnic, agenţi de legare pentru
cârnaţi, ketchup (sos), plăcinte cu carne, quiche
(tartă), ravioli umplute cu carne sau șuncă,
produse de patiserie proaspete sau congelate
umplute cu carne, hamburgeri (sandviciuri), hot
dog (sandviciuri), paste, pizza, orez, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu carne și cu produse din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu carne
și cu produse din carne, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu mezeluri și
produse alimentare derivate din carne, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu mezeluri
și produse alimentare derivate din carne,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare preparate, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu produse

alimentare preparate, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu condimente, sosuri
și garnituri destinate a fi servite împreună cu
carnea, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu condimente, sosuri și garnituri destinate
a fi servite împreună cu carnea, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice și nealcoolice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice și
nealcoolice, organizarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de evenimente promoționale, organizare şi
susţinere de evenimente comerciale, servicii
de promovare a vânzărilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de agenții de
import-export, servicii de informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor.
39. Transport de produse alimentare,
ambalarea şi depozitarea produselor alimentare,
livrare de produse alimentare.
40. Afumarea alimentelor, conservarea
alimentelor şi a băuturilor, congelarea
alimentelor, sacrificarea animalelor,
pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, planificarea de
petreceri, divertisment de tipul degustărilor de
vinuri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri educative.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de restaurant,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea de scaune,
mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de bucătari personali,
servicii de critică gastronomică (oferirea de
informații despre alimente și băuturi), servicii de
restaurant cu vânzare pentru acasă, 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 07970
(151) 04/11/2022
(732) ERFELLO STORE SRL, CALEA

PLEVNEI NR.145B, BL.3, AP.3085,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060012,
ROMANIA

(540)

ERFELLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri, rășini naturale în stare brută, strat
de protecție, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri.
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.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.

───────

(210) M 2022 07972
(151) 05/11/2022
(732) HUNT INNOVATION GROUP SRL,

STRADA AVRIG NR 23A-25A, AP
22, ET 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
023734, ROMANIA

(540)

Hunt Innovation GROUP

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#026BB8), gri (HEX #58595B)

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

35. Servicii de recrutare, recrutare de personal,
recrutare de personal executiv, recrutare de
personal permanent, servicii de consultanță
în recrutare, publicitate pentru recrutare de
personal, plasare și recrutare de personal,
consultanță privind recrutarea de personal,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
recrutare de personal pentru asistență
administrativă, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal
pe perioadă determinată, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, servicii de intermediere de
recrutare de personal, consultanță în materie
de recrutare a angajaților, servicii de recrutare
a personalului de conducere, recrutare și
plasare a forței de muncă, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
organizare și coordonare de târguri de recrutare,
servicii de consultanță privind recrutarea de
personal, asistență privind recrutarea și plasarea
de personal, servicii de intervievare (pentru
recrutarea de personal), recrutare de personal
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de conducere de nivel superior, furnizare de
informații privind recrutarea forței de muncă,
furnizare de consiliere cu privire la recrutare de
absolvenți, consiliere pe probleme de recrutare
în domeniul serviciilor financiare, servicii de
recrutare pentru personal de asistență la birou,
servicii de recrutare și plasare a forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor și al
marketingului, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare a personalului și agenții de
ocupare a forței de muncă.

───────

(210) M 2022 07973
(151) 05/11/2022
(732) HUNT EXECUTIVE SRL, STRADA

AVRIG NR 23A-25A, AP 22, ET 3,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 023734,
ROMANIA

(540)

Hunt Executive

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

(591) Culori revendicate:mov (Hex #51558E),
gri (Hex #414042)

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

35. Leasing de personal, cu excepția celor
finanțate pentru achiziția în rate sau prin
închiriere, plasare de personal, plasare de
personal temporar, plasare de personal
permanent, plasarea forței de muncă,
consultanță privind plasarea personalului,
servicii de plasare de personal, plasare și

recrutare de personal, servicii de plasare
temporară a angajaților, servicii de consultanță
privind plasarea personalului, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consultanță privind plasarea forței de muncă,
servicii de plasare a personalului de conducere,
recrutare și plasare a forței de muncă, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de agenție de plasare pentru muncă
temporară, servicii de plasare de forță de
muncă temporară, servicii de plasare temporară
a forței de muncă, servicii de plasare pentru
stagii de formare profesională, servicii ale
agențiilor de plasare pentru personal de birou,
servicii de recrutare și plasare a forței de
muncă, servicii de consiliere și consultanță
privind plasarea forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la plasarea
forței de muncă, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi.

───────

(210) M 2022 07974
(151) 06/11/2022
(732) SIDECO SOLUTIONS S.R.L., STR.

MARCEL IANCU, NR. 12A, JUDEȚ
SIBIU, CISNADIE, 555300, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Leecy by Sideco

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, loțiuni pentru îngrijirea
părului, creme nemedicinale, baze de machiaj
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pentru buze (se folosesc înainte de aplicarea
rujului sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea
sau ștergerea timpurie a acestora), cremă
cosmetică pentru piele, cremă cosmetica pentru
mâini, balsamuri de buze, farduri, farduri
cosmetice, fard de obraz, fard de pleoape,
farduri de obraz, farduri pentru pleoape, farduri
de sprâncene, farduri pentru ochi, farduri
cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice pentru
pleoape, palete cu farduri de ochi, farduri
pentru obraz și buze, gene false, sprâncene
false, creioane pentru sprâncene, pudră pentru
sprâncene, rimel pentru sprâncene, sprâncene
false adezive, gel pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru sprâncene, tatuaje temporare
de uz cosmetic, tatuaje temporare pentru
decorarea corpului, balsamuri de păr (balsamuri-
șampon), geluri de corp, săpunuri, săpun lichid,
săpunuri parfumate, săpunuri nemedicinale,
săpunuri lichide, săpunuri deodorante, săpunuri
antiperspirante, sapunuri parfumate.
9. Lentile de contact colorate, etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, lentile de contact
cosmetice, casete pentru lentile de contact.
21. Aplicatoare de fard, aplicatoare pentru
fardurile de ochi, aplicatoare pentru farduri de
ochi, periuțe pentru sprâncene.
35. Servicii de comenzi online.

───────

NAVODARI NR.32A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 24.13.25; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#285989), roz (Hex #CE5FA4)

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

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

───────

(210) M 2022 07984
(151) 07/11/2022
(732) DOMILOIU IONELA PFA, SOS

(540)

Bliss Beauty Studio
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

DIN ROMÂNIA

COMUNITATEA
ONCOLOGICĂ

(210) M 2022 07977
(151) 06/11/2022
(732) FUNDATIA HAPPY WORLD, STR.

ALEXANDRIEI NR 98, BL L27
SC1 ET 10 AP 44, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA
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44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de coafor pentru bărbați, servicii de
coafor pentru copii, servicii de coafor de
lux, servicii de coafor, servicii de frizerie,
servicii de frizerie pentru bărbați, manichiură,
servicii de manichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de manichiură
și de pedichiură, servicii de cosmetică,
îngrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
de vopsit gene, servicii de vopsit sprâncenele,
servicii de vopsit de șuvițe de păr, servicii de
îngrijire a unghiilor, ondularea părului, refacerea
părului, tratament pentru păr, tratamente
cosmetice pentru păr, servicii de îndreptat părul,
servicii pentru îngrijirea părului, spălarea părului
cu șampon, servicii pentru vopsirea părului,
servicii de ondulare a părului, servicii de împletire
a părului, servicii de coafare a părului, frizerii
pentru bărbați, furnizare de informații despre
coafarea părului.

───────

(210) M 2022 07987
(151) 07/11/2022
(732) FORTGREEN COMERCIAL

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

(540)

SOLDIER
(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 07992
(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)

PHYSICROP
(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 07993
(151) 07/11/2022
(732) ASOCIATIA HABITAT FOR

HUMANITY ROMANIA , STR.
NAUM RAMNICEANU NR. 45A, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HOPE BUILD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de recrutare de voluntari.

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

AGRÍCOLA S.A., RUA CURITIBA,
805, PARQUE INDUSTRIAL II,
PAIÇANDU –PR, 87140-000,
BRASIL, BRAZILIA
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37. Servicii referitoare la construcția de clădiri,
servicii de construire accelerata de locuinte,
servicii de construire de locuinte cu ajutorul
voluntarilor.

───────

(210) M 2022 07995
(151) 07/11/2022
(732) FORTGREEN COMERCIAL

AGRÍCOLA S.A., RUA CURITIBA,
805, PARQUE INDUSTRIAL II, RUA
CURITIBA, 805, BRAZILIA

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

(540)

DRIVE
(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 07996
(151) 07/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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

(540)

Hei, Antena!
(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),
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
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,
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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, 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,
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producția de seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea de
concursuri televizate, audiție pentru concursuri
televizate de talente, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 08005
(151) 07/11/2022
(732) OFTAL MEDICA CONSULT SRL,

B-DUL MĂRĂŞEŞTI, NR. 22A,
AP. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040171, ROMANIA

(540)

Eye Settings

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.09.04; 26.13.25

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

44. Servicii de oftalmologie.
───────
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PANTELIMON, NR. 367, BL. A3,
SC. 1, ET. 6, AP. 27, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 02.09.25; 05.05.20

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală,
servicii oferite de centre de sănătate, servicii
oferite de spitale, sanatorii, servicii de terapie
fizică, servicii de îngrijire medicală, servicii
de examinare medicală (screening), servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale pentru
tratarea persoanelor, servicii ginecologice,
servicii obstetrice, consultanţă şi servicii de
informaţii referitoare la produse farmaceutice,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2022 08008
(151) 07/11/2022
(732) FIVE COFFEE ROASTERS SRL,

STR. NAPOCA, NR. 3, AP. 31,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

KUNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.11.03;
02.09.16

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

30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi

───────

(210) M 2022 08006
(151) 07/11/2022
(732) ANA NASTAS, ŞOS.

Dr. Nastas Ana 
OBSTETRICĂ 

ŞI GINECOLOGIE
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ARMONIEI, NR. 27A, ET. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

FT FERT-TRADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.02

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

clase:
1. Îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură , produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,

gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, preparate fertilizante, aditivi pentru
soluri (fertilizanți), rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
îngrășăminte, îngrășăminte naturale, săruri
(îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte

(210) M 2022 08012
(151) 07/11/2022
(732) FERT-TRADERO S.R.L., STR.
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de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
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 (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 îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte

sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
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, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
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îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
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, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte

pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice
destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
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, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
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superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, preparate fertilizante, preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
fertilizant pentru pământ și pământ vegetal,
biofertilizatori cu azot, 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,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, preparate fertilizante, preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizanți
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pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
fertilizant pentru pământ și pământ vegetal,
biofertilizatori cu azot, 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, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, produse chimice folosite
în agricultură, produse chimice destinate
utilizării în agricultură, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în agricultură, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizante
complexe, fertilizatori lichizi, fertilizator pentru
plante, fertilizanți pentru pământ, fertilizant
pentru pământ și pământ vegetal, adjuvanți
chimici folosiți în agricultură, produse chimice

destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și știință,
preparate fertilizante, preparate fertilizante,
fertilizante complexe, fertilizanți pentru pământ,
aditivi pentru soluri (fertilizanți), fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, biofertilizatori cu azot,
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, 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 agenţii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 08014
(151) 07/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP S.A, BD.

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

(540)

a antenaGROUP
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(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
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,
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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 08015
(151) 08/11/2022
(732) OANA VASILE, SAT MOGOSOAIA,

PRL. COLENTINA NR. 2G, JUD.
ILFOV, COMUNA MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Dr Link Consiliere medicală

(531) Clasificare Viena:
19.13.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#4BB748), gri (HEX #4E4F51)

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

44. Clinici medicale, consiliere medicală,
asistență medicală, controale medicale, servicii
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
îngrijire medicală ambulatorie, servicii de
tratament medical.

───────

(210) M 2022 08017
(151) 07/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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

(540)

antena

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
2347C), alb

(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.

───────

(210) M 2022 08018
(151) 07/11/2022
(732) SOHALYREI S.R.L., STR.

TINERETULUI BL. B2, SC. A, ET. 3,
AP. 22, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, 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)

sohaly

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
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 antiîmbătrânire de
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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).



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,
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 cosmetice 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.
4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), aranjamente din lumânări, lumânări
pentru masă, lumânări și fitiluri de lumânări
pentru iluminat, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
lumânări și fitiluri pentru iluminat.
14. 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,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice.
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),
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.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
cosmetice, 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
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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, 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, 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), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, 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, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, 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,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
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,
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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),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri, tricouri sportive fără mâneci,
confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă și
de noapte, bandane, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport, fesuri, căciuli, 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, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun (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 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 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, 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, 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), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, 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, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, 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,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
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fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
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),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli,
pălării, pijamale, tricouri, tricouri sportive fără
mâneci, confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, bandane, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport, fesuri, căciuli, 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,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la 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 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, 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, 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), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, 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

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, 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,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, cărți cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
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),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri, tricouri sportive fără mâneci,
confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă și
de noapte, bandane, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport, fesuri, căciuli, 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, jocuri, jucării și
articole pentru joacă, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la 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 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, 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
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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), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, 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, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, 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,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, cărți cu informatii, cărți, reviste,

ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
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),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli,
pălării, pijamale, tricouri, tricouri sportive fără
mâneci, confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, bandane, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport, fesuri, căciuli, 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,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu 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
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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, 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, 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), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, 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, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din

lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, 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,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
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
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cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri, tricouri sportive fără mâneci,
confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă și
de noapte, bandane, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport, fesuri, căciuli, 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, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, 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 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 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, 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, 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), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, 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, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, 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,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
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pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
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),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli,
pălării, pijamale, tricouri, tricouri sportive fără
mâneci, confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, bandane, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport, fesuri, căciuli, 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,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la 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 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, 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, 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), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, 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, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), aranjamente din
lumânări, lumânări pentru masă, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări
pentru ocazii speciale, lumânări parfumate
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pentru aromaterapie, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, 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,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase și
aliajele acestora, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, instrumente de ceasornicărie
și pentru măsurarea timpului, medalioane
confecționate din metale neprețioase, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, materiale didactice și de instruire,
publicații imprimate, publicații periodice, reviste
(publicații periodice), publicații periodice tipărite,
publicații educative, cărți, cărți documentare,
cărți educative, carti cu informatii, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
pliante informative tipărite, materiale imprimate,
materiale educative tipărite, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de instruire tipărite,
materiale educative și didactice, 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,
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),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli,
pălării, pijamale, tricouri, tricouri sportive fără

mâneci, confecții, lenjerie de corp, lenjerie intimă
și de noapte, bandane, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli
pentru sport, fesuri, căciuli, 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,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerț, 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 agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 08024
(151) 07/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.03; 29.01.01

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

(540)

a antena antena PLAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
26.03.01

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 2347
C), gri (Pantone 7 C 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.

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).

(210) M 2022 08025
(151) 07/11/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

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
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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.
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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 08027
(151) 07/11/2022
(732) IULIUS-DANIEL BONDOC, STR.

CERNAUTI, NR. 11, BL. M12,
SC. A, ET. 7, AP. 38, 2, 022183,
ROMANIA

(540)

CSL CUSTOM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
03.07.24; 26.11.13

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

12. Vehicule și mijloace de transport, vehicule,
părți și accesorii pentru vehicule, aeroglisoare,
ambarcațiuni amfibii, autovehicule pentru
pasageri, cabine pentru instalații de transport
pe cablu, dronă, instalații de transport
(teleschiuri), instalații de transport aerian pentru
transportul de persoane, instalații de transport
pe cablu, instalații transportoare (teleschiuri),
suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, telescaune, teleschiuri, transport
(aparate și instalații de -) prin cablu,
transportoare suspendate, vehicule cu roți,
vehicule de locomoție terestră, aeriană, navală

și pe calea ferată, vehicule de transport
autonome, vehicule de transport care nu sunt
conduse de om, vehicule de transport marfă,
vehicule de încărcare autopropulsate, vehicule
militare, vehicule militare de transport, vehicule
pentru transportul animalelor, vehicule pentru
transportul pasagerilor, vehicule plutitoare,
vehicule propulsate de rachete, vehicule vândute
la set, vehicule terestre și mijloace de transport,
vehicule pneumatice și spațiale, vehicule de
uz acvatic, vehicule dotate cu aparate pentru
descărcare, vehicule dotate cu aparate pentru
încărcare, vehicule electrice, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule fără pilot, vehicule
ghidate automat, vehicule hibride, vehicule cu
autoîncărcare, vehicule care funcționează pe
bază de energie eoliană, vehicule care conțin
autoîncărcător cu elevator cu cupe, vehicule
autonome, vehicule amfibii, vehicule adaptate
pentru persoane cu dizabilități, vehicule adaptate
pentru a fi utilizate în scopuri militare, vehicule
acvatice.

───────

(210) M 2022 08028
(151) 07/11/2022
(732) BASARAB 14 BUSINESS GROUP

SRL, STR. VINTILA MIHAILESCU,
NR. 3, BL. 59, SC. 1, ET. 7, AP.
48, SECTORUL 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NIKI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 08035
(151) 08/11/2022
(732) SC NOVODENT MICLAUS

SRL, STR. CALEA NATIONALA,
NR. 54, SC. C, ET. 4, AP. 14,
JUDET BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

ZENTH
(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.

───────
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(210) M 2022 08039
(151) 08/11/2022
(732) HIGH ENERGY CONCEPTS SRL,

DRUMUL BISERICII NR. 48, VILA
96, CAMERA 1-2, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HE HIGHENERGY YOUR
PERFORMANCE, OUR JOB!

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 02.01.07; 01.15.03; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#0C1844, #2A4EA0), bleumarin
(Hex #5084D8), roz (Hex #F4455A,
#C62C4E), crem (Hex #FFCAA6,
#EAAF88), alb (Hex #FFFFFF)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant, vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetați pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi,
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase

pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, alginați pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
aliaje din metale prețioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarță de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loțiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenți
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluși, scutece pentru bebeluși, scutece-
chiloțel pentru bebeluși, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical și
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical și veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarțe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
țesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de țesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale și ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice, medii pentru culturi
bacteriologice, medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
pernițe pentru protecția monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, cașete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
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capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanțe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanțe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii, preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, cocaină
pentru scopuri medicale, ulei din ficat de
cod, colagen pentru scopuri medicale, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarță de condurango pentru scopuri medicale,
soluții pentru lentilele de contact, soluții pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curățarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
bețișoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarță
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
și textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, detergenți pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
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dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanți
igienici, dezinfectanți pentru toalete chimice,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenți pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de pește
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice, făină nerafinată pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, lipici/pentru insectele
zburătoare, adezivi pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluși,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
alimente uscate prin înghețare adaptate
pentru scopuri medicale, alimente liofilizate
adaptate pentru scopuri medicale, carne
uscată prin înghețare adaptată pentru scopuri
medicale, carne liofilizată adaptată pentru
scopuri medicale, unguent pentru degerături
de uz farmaceutic, bețe de afumare, pastile
de afumare, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, fungicide, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru
scopuri medicale, gențiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfați, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate



pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide, preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziții pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, șampoane insecticid
pentru animale, soluții veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
lodoform, mușchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluși, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb, apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, loțiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malț
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malț pentru scopuri medicale, scoarță
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conținut medicamentos,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal, sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipației, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de

roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenți lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice, lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente dietetice pe bază de
minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muștar pentru scopuri medicale,
muștar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muștar, cataplasme cu muștar, scoarță de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinență, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunțarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunțarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureți contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinți
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, canabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brățări impregnate cu repelenți pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanțe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanți, pentru incontinență, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muștar, hârtie pentru cataplasmele cu muștar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice,
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, șampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
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farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreții, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfați pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porțelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluși, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative,
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale, chinină
pentru scopuri medicale, substanțe radioactive
pentru scopuri medicale, substanțe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
șobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activității
sexuale, remedii pentru perspirația piciorului,
remedii pentru perspirație, repelenți pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloți sanitari, lenjerie
intimă pentru menstruație, absorbante sanitare,
tampoane pentru menstruație, prosoape
sanitare, șervețele sanitare, absorbante
sanitare, salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative, tranchilizante,
fluid seminal pentru inseminare artificială,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianți
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenți de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale, săruri
de sodiu pentru scopuri medicale, preparate
pentru sterilizarea solului, solvenți pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, soporifice,
amidon pentru uz dietetic sau farmaceutic,
celule stern pentru scopuri medicale, celule
stern pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate

stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), bețe de sulf
(dezinfectanți), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din țesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinților,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură
de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
extracte de tutun (insecticide), țigări fără tutun
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru uz
uman și veterinar, transplanturi (țesuturi vii),
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge, antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziților, vezicanți, preparate
veterinare, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează vița de vie, preparate
pe bază de vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine, bureți cicatrizanți, vată pentru scopuri
medicale, creioane împotriva negilor, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu,
drojdie pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de drojdie, dezodorizante
pentru tavițele litierei, deodorizante aromatice
pentru toalete, benzi de diagnosticare pentru
testarea laptelui matern în scop medical,
suplimente alimentare pe bază de proteine
din zer, suplimente alimentare pe bază de
drojdie de bere, cannabidiol de uz medical,
tetrahidrocannabidinol (thc) de uz medical, infuzii
pentru baie cu scop terapeutic, absorbante
de unică folosință pentru coșul animalului
de companie, covorașe absorbante de unică
folosință pentru coșul animalului de companie,
antiinflamatoare, covorașe absorbante pentru
păstrarea igienei animalelor de companie.
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,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ștampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru mașinile de
adresare, mașini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
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panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animații de tip celulă, invitații
(papetărie), acuarele, culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice, tabla
înmulțirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artiști, atlase, pungi (plicuri, săculeți)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, șine de legare (legătul cărților), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schițe,
planuri, materiale de legătorie, aparate și mașini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărți, cărți broșate, semne de cărți,
cărți, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
cârduri/cartele, carcase pentru ștampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărți, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori), cromo, benzi pentru trabucuri, planșete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou,
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărților, pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie, cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperți
(papetărie), învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru cârduri
de credit, neelectrice, protecții din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecții de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecții din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută, piuneze, planșete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, penițe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
șabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, șabloane pentru ștergere, ace pentru
gravură, gravuri obținute prin acvaforte, pânze

de legătorie, prosoape din hârtie pentru față,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, stegulețe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie, învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii, dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, mașini de francat pentru utilizare
la birou, aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărți
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic, paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
țesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraț
pentru pictori, șervețele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secțiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ștampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleți, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, fișe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tușuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tușiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de pește pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, mașini și aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafețele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penițe, penițe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
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(caractere), ștampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepția mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptușire din hârtie sau carton, umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notițe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în școală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
șevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi și cârduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuțite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decorațiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, mașini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole de
birou), panglici cu coduri de bare, sclipici pentru
papetărie, etichete din hârtie pentru recuperarea
bagajelor, prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură și caligrafie, prespapieruri, papier mâche
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi
pentru pașapoarte, culori pastel (creioane),
clipsuri pentru stilouri, penare, cutii pentru
stilouri, materiale pentru ștergerea stiloului,
mașini de ascuțit creioane, electrice sau
neelectrice, mine de creion, suporturi pentru
creioane, creioane mecanice, ascuțitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru mașini de
tricotat tip jacquard, publicații periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustrații, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deșeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicații tipărite,

cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu șnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru mașinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară
de sigilare, mașini de sigilare pentru birou,
compuși de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, șabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri și creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din
oțel, cutii de matrițe, plăci de matrițe, șabloane
(papetărie), matrițe, abțibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, fețe de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepția aparatelor), globuri pământești,
bilete, șervețele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, șabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii), decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea și
numărarea banilor, caractere (numere și litere),
litere (caractere), panglici pentru mașina de
scris, taste pentru mașina de scris, mașini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat, hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe
de scris, cărți de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
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de colorat, suporturi de hârtie pentru halbe
de bere, imagini de colorat, hârtie pentru
origami, pungi de hârtie sau plastic, sacoșe de
hârtie sau plastic, pergament pentru mezuze,
cutii pentru mezuze, hârtie de copt, table
magnetice ca rechizite de birou, flip-chart- uri,
bancnote suvenir, hârtie cu semințe pentru
plantat (papetărie), imagini autoadezive de lipit
pe pardoseli.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile, pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile, pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluși,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebelușilor,
reutilizabile, agățători pentru genți, nemetalice,
coșuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri 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 excepția
lenjeriei, paturi, culcușuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, șuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice, lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice și 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, bolțuri, nemetalice, suporturi pentru
cărți (mobilă), dulapuri pentru cărți, 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
protecție pentru pătuțurile 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, șezlonguri, comode, cutii pentru

jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri și țevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agățători pentru
haine/agățători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agățat, nemetalice, cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cuiere, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea țevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeș vegetal,
portmantouri, pătuțuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădițe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreți pentru
prinderea perdelei de șină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), șezlonguri de
punte, decorațiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deșeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuști pentru câini,
fitinguri de uși, nemetalice, mânere de uși,
nemetalice, zăvoare de uși, nemetalice, sonerii
de ușă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru ușile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uși, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uși, nemetalice, uși pentru
mobilă, dibluri, nemetalice, cepuri (știfturi),
nemetalice, știfturi (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, coșuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureți,
panouri despărțitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărțitoare din
lemn pentru mobilă, elemente despărțitoare
din lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coșnițe (coșuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
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de mână, nemetalice, paleți de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebelușului, perne pentru
formarea capului bebelușului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluși, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale,
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brățări de identificare, nemetalice, imitație de
carapace de broască țestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă),
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeș, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuști pentru animalele de
gospodărie, panouri de agățat 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,
paleți 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, covorașe, detașabile,
pentru chiuvete, saltele pentru țarcurile 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 (decorațiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice, plăci de identificare, nemetalice,
cuibare, căsuțe pentru animalele de gospodărie,
cuibare, căsuțe, standuri pentru ziare, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice,
plăcuțe de înmatriculare, nemetalice, piulițe,
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, colțare pentru ramele de
tablouri, suporturi de susținere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepția rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau magnetice,
chei de plastic, rampe de plastic pentru
vehicule, stelaje pentru farfurii (mobilier), țarcuri
dejoacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice,
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice,

elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeți din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
și nici din zidărie, bazine, nu din metal și nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
școlar, suporturi pentru ascuțit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecție pentru șeminee
(mobilă), ecrane de protecție (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, șuruburi,
nemetalice, capace de etanșare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unități de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobilițe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de duș,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covorașe 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  mașinile  de  calculat,  statui 
din lemn, ceară, ipsos sauplastic, 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, țărușipentru 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 țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleți
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 mașinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
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bebelușilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru țevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de
înfășurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, 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 țesut/rolete
interioare din lemn țesut, 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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
șorțuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluși (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căști de baie, slipuri de baie, pantaloni
scurți de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, șaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, șepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manșoane/
manșete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, gulere detașabile, pernuțe împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste

de pescuit, fitinguri metalice pentru încălțăminte,
pantofi de fotbal, ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziți electric, încălțăminte,
carâmbi pentru încălțăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoși, jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosete-
tălpici, protecții de călcâi pentru încălțăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover, rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloți de damă,
chiloți pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere), jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motocicliști, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eșarfe circulare pentru
gât/protecții pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eșarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete, combinezoane, paltoane bărbătești,
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eșarfe,
șaluri, plastroane pentru cămăși, plătci de
cămăși, cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă
scurtă, căști de duș, bocanci de schi,
mănuși de schi, fuste, pantaloni scurți tip
fustă, bonete, măști de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susținerea
șosetelor, șosete, branțuri, tălpi pentru
încălțăminte, șoșoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare (bretele) pentru îmbrăcăminte,
ciorapi care absorb transpirația, lenjerie de corp
care absoarbe transpirația, desuuri care absorb
transpirația, ciorapi care absorb transpirația,
flanele, pulovere, hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, bombeuri pentru încălțăminte,
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togi, jobene, curele pentru jambiere, pantaloni
(am), turbane, chiloți, lenjerie de corp/desuuri,
uniforme, pâslari (cizme din pâslă), văluri
(îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălțăminte,
costume din neopren pentru schi nautic,
broboade, pantofi din lemn, jambiere, mănuși
termice pentru ecrane tactile, articole de
acoperire a feței (îmbrăcăminte), altele decât
cele de uz medical sau sanitar măști pentru față
(îmbrăcăminte), altele decât cele de uz medical
sau sanitar, mănuși pentru cicliști, mănuși pentru
șoferi, echipament sportiv cu senzori digitali
încorporați.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, gheață (apă înghețată), sirop
de agave (îndulcitor natural), lenibahar, 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,
oțet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume și carne de vită), agenți de legare
pentru înghețată, biscuiți, fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu țelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decorațiuni 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), scorțișoară (mirodenie),
cuișoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de

cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie, produse de cofetărie
cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb,
făină de porumb, făină nerafinată de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, cușcuș, biscuiți
sărați și uscați (crackers), sos de merișoare
(condiment), cremă de tartru de uz culinar,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă și lapte, produse
de cofetărie sub formă de spumă, aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceață de lapte),
esențe pentru produsele alimentare, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, fermenți
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul,
teluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, 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 (asezonate), 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),
șroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru șuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate și
tratate), făină din boabe de porumb uscate
și tratate (hominy), miere, sandvișuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, înghețată,
gheață, naturala sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai
cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, semințe 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, biscuiți cu
malț, extract de malț alimentar, malț pentru
consum uman, maltoză, marinate, marțipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenți de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunțit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respirației, glazură
oglindă, melasă alimentară, mușii, făină de
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muștar, muștar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiței, noodles, faini de
nuci, nucșoară, 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,
pâtes en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiți petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea înghețatei, 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, lăptișor de matcă, pesmeți, șofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvișuri, sosuri (condimente),
agenți de legare pentru cârnați, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), semințe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiți din orez, semințe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheață
cu fasole roșie îndulcită, sorbeturi (înghețate)/
șerbeturi (înghețate), tăiței 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,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca,
tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, agenți de
îngroșare pentru gătirea alimentelor, sos de roșii,
tortillas, turmeric, tăiței udon, pâine nedospită,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenți pentru
cafea, vermicelli, oțet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie, iaurt înghețat (produse de cofetărie
înghețate), 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, chipsuri de cartofi acoperite cu
ciocolată.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor non-alcoolice, 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 nonalcoolice, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esențe 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 substituenții de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, șerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenții de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
amestecuri uscate pe bază de amidon pentru
băuturi.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
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a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile, contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,

cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
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 comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
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căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor 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 și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți, scrierea de cv-
uri pentru terți, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea
de informații de tip carte de telefoane,
intermedierea abonamentelor la servicii de plată
electronică a taxelor de drum pentru terți,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, închiriere de case de
marcat, servicii de generare de potențiali clienți,
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, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
academii (educație), instruirea în artele marțiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumusețe,
educație de tip școală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilități pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice, spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,

antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know- how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de reporteri de
știri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
școli de grădiniță, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de competiții sportive, organizarea de loterii,
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organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane,
predare, servicii educaționale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producții
de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerșlor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,

servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, organizarea și desfășurarea de
evenimente sportive, educație muzicală, servicii
de subtitrare, desfășurarea de evenimente
de divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică.
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, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, consultanță în
domeniul economisirii energiei, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site- urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decorațiuni interioare, amenajare,
design interior, digitalizarea documentelor
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(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de
arte grafice, analiza scrisului de mână
(grafologie), găzduirea site-urilor web, proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legătură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, evaluarea calității lemnului pe picior,
evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, cercetare în
domeniul protecției mediului, furnizarea de
informații științifice, consiliere și consultanță cu

privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web, scrierea de coduri,
consultanță în domeniul securității rețelelor de
telecomunicații, design de costume, design
de decoruri pentru spectacole, proiectare de
prototipuri, proiectare de modele simulate pe
computer, servicii de măsurători cartografice
sau termografice cu ajutorul dronelor, minerit
de criptomonede, cercetare în domeniul
excavațiilor, design grafic pe computer pentru
proiecții de video mapping, investigații de
criminalistică digitală în domeniul criminalității
informatice, servicii de consultanță tehnologică
pentru transformare digitală, închiriere de
instalații pentru centre de date, oferirea
de informații geografice, oferirea de hărți
geografice online (nedescărcabile), consultanță
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare
în domeniul tehnologiei inteligenței artificiale,
servicii de autentificare a utilizatorilor cu ajutorul
tehnologiei blockchain, investigații geotehnice,
foraj de explorare geologică, dezvoltarea de
jocuri de calculator și jocuri video, informatică
cuantică, cultură de celule pentru scopuri de
cercetare științifică, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor,
servicii de design de logo-uri, proiectare de
terenuri de golf.

───────
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(210) M 2022 08041
(151) 08/11/2022
(732) FELICIA-ROXANA MANOLACHE,

STR LIVIU REBREANU, NR 29, BL
M36, SC 6, ET 5, AP 244, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OB OSCAR BRIDE

(531) Clasificare Viena:
17.02.01; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2022 08046
(151) 08/11/2022
(732) JOYON ELECTRONICS SRL,

STR. CAISULUI NR. 16, JUDETUL
CALARASI, FUNDENI, 917110,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Joyon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

9. Acumulatori, electrici, adaptoare electrice,
sonerii de alarmă, electrice, sisteme de

avertizare anti-furt, corpuri de iluminat,
electricitate, aparate şi instrumente pentru
astronomie, receptoare audio şi video, interfete
audio, mixere audio, monitoare pentru bebeluşi,
cititoare de coduri de bare, baterii, electrice,
pentru vehicule / acumulatoare, electrice,
pentru vehicule, baterii pentru iluminat, baterii,
electrice, baterii pentru ţigările electronice,
recipiente pentru baterii, recipiente pentru
acumulatoare, cutii pentru baterii, cutii pentru
acumulatoare, încărcătoare de baterii, sonerii,
dispozitive de avertizare, binocluri, aparate de
fotografiat, fotografie, camere video, carcase
pentru telefoanele inteligente, case de marcat,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru ţigările electronice, aparate
de curăţare pentru discurile de pick-up / aparate
de curăţare pentru discurile de vinil, compact-
discuri, memorie numai pentru citire, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, tastaturi pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculator, calculatoare, brăţări inteligente,
instrumente de măsurare, redresoare de
curent, staţii meteorologice digitale, busole,
aparate pentru măsurarea distanţei, aparate
de înregistrare a distanţei / aparate pentru
înregistrarea distanţe, sonerii electrice pentru
uşi, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru
uşile cu interblocare, filtre pentru utilizare
în fotografie, bliţuri, fotografie, aparate de
măsurare, senzori de parcare pentru vehicule,
videoproiectoare, kituri hands-free (mâini libere)
pentru telefoane, aparate pentru reglarea
căldurii, invertoare, electricitate, aparate de
marcat fiscale, laptopuri, regulatoare de lumină,
electrice, aparate de măsurat, dispozitive de
măsurat, electrice, instrumente de măsurare,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, microfoane, telefoane mobile /
celulare / telefoane celulare, calculator tip
notebook, obiective, lentile, optică, aparat de
măsurare cu precizie, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, ecrane de proiecţie,
măşti de protecţie, radiouri, camere pentru
vederea din spate a vehiculului, pick-upuri,
articole de îmbrăcăminte reflectorizante, pentru
prevenirea accidentelor, veste de siguranţă
reflectorizante, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, prize
electrice, măşti de protectie respiratorie pentru
purificarea aerului, scanere (echipamente de
procesare a datelor), cântare analizoare de
greutate, baterii solare, ochelari inteligenţi,
telefoane inteligente, ceasuri, dispozitive de
înregistrare a timpului, casetofoane portabile,
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întrerupătoare, electrice, unităţi flash usb,
monitoare video pentru bebeluşi, suporturi
de mouse, mouse-uri (informatică), mouse-
uri pentru computer, mouse-uri de calculator,
mouse (periferice de calculator), piciorușe de
schimb pentru mouse, mouse-uri de calculator
fără fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri
de calculator, dispozitive de indicare electrice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
aparate de supraveghere vizuală, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360#, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
video activate de mișcare, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi de camere video
montate pe căști, încărcătoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare electrice
pentru acumulatoare, încărcătoare pentru
baterii cu compensator de temperatură,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
de baterii pentru aparate de jocuri video
pentru acasă, cabluri telefonice, transmitatoare
telefonice, comutatoare telefonice, port telefon
mobil, modemuri pentru telefon, prize pentru

telefon, receptoare de telefon, terminale
de telefonie, cabluri telefonice electrice,
fire telefonice magnetice, instalatii telefonice
pentru automobile, cutii ramificatie cabluri
telefonice, aparate telefonice fără fir,
comutatoare digitale de telefonie, curele pentru
telefonul mobil, centrale telefonice electronice,
centrală telefonică automată (aparate), cartele
telefonice codificate, centrale telefonice private
(aparate), roboţi telefonici, receptoare telefonice,
încărcătoare usb, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru ţigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare usb pentru
ţigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
ţigărilor electronice, încărcătoare de retele
de alimentare, dispozitive de încarcat baterii
pentru autovehicule, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumatori, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
de baterii pentru laptop-uri, încărcătoare
pentru baterii cu compensator de temperatura,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizarii in vehicule, telefoane,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane, căşti
pentru telefoane, conectoare pentru telefoane,
telefoane cu internet, baterii pentru telefoane,
multiplexoare pentru telecomunicatii, cabluri de
telecomunicatii, echipamente de telecomunicaţii,
reţele de telecomunicaţii, aparate de
telecomunicaţii, software de telecomunicaţii,
telefoane cu bandă triplă, ceasuri inteligente,
brățări inteligente, inele inteligente, contoare
inteligente, încuietori inteligente, difuzoare
inteligente, carduri inteligente fără conținut,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, cititoare de
carduri inteligente, carduri inteligente codificate,
carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele,
periferice adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul în legatura
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
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servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
administraţie comercială, servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu jucarii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu jucarii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării.

───────

(210) M 2022 08047
(151) 08/11/2022
(732) ADRIAN-COSTEL GRECU, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 315, BL. SB,
SC. A, ET. 7, AP. 37, SECTOR 3,
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)

gioia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, 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 08049
(151) 08/11/2022
(732) ALEXANDRU-IOAN LAZAR, BD.

FERDINAND I NR. 130, ETAJ 1,
AP. 14, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
IONUT CERCEL, STR. PACII
NR. 2, JUDETUL CALARASI,
CALARASI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

BULGĂRAȘUL tofu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
31. Nisip pentru pisici.

───────
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(210) M 2022 08050
(151) 08/11/2022
(732) KVO AUTO PARTS S.R.L., STR.

BIBESCU VODA, NR. 9A, BL. P4E,
SC. A, AP. 9, JUDETUL ARGES,
PITESTI, 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)

KVO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 18.01.09

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

clase:
7. Tobe de eșapament (părți de sisteme de
evacuare), amortizoare de zgomot, ca parte din
sistemele de evacuare, amortizoare de zgomot
ca piese pentru sisteme de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, țevi de eșapament pentru
automobile, tobe de eșapament pentru vehicule
terestre.
9. Senzori, senzori electrici, comutatori cu
senzori.
11. Faruri de vehicule, sisteme de încălzire
și răcire pentru automobile, lumini de stop
pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule.
12. Caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile

sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi pentru schiuri pentru autovehicule,
suporturi pentru biciclete pentru vehicule,
suporturi pentru bagaje fixate pe capotă,
suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule, bare
de protecție pentru vehicule, cotiere pentru
vehicule.
17. Izolatori acustici, izolatori, articole și
materiale pentru izolare acustică, insonorizant
auto.
22. Paravânturi (triere), prelate (copertine)
pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice.
27. Covorașe pentru autovehicule, preșuri și
covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a tobe de
eșapament (părți de sisteme de evacuare),
amortizoare de zgomot, ca parte din sistemele
de evacuare, amortizoare de zgomot ca piese
pentru sisteme de evacuare pentru vehicule,
motoare pentru modele de vehicule, țevi
de eșapament, țevi de eșapament pentru
automobile, tobe de eșapament pentru vehicule
terestre, senzori, senzori electrici, comutatori
cu senzori,faruri de vehicule, sisteme de
încălzire și răcire pentru automobile, lumini de
stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt

pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
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și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor 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 tobe de eșapament (părți de sisteme de
evacuare), amortizoare de zgomot, ca parte
din sistemele de evacuare, amortizoare de
zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, motoare pentru modele de
vehicule, țevi de eșapament, țevi de eșapament
pentru automobile, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, senzori, senzori electrici,
comutatori cu senzori,faruri de vehicule, sisteme
de încălzire și răcire pentru automobile, lumini
de stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care

se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la tobe de
eșapament (părți de sisteme de evacuare),
amortizoare de zgomot, ca parte din sistemele
de evacuare, amortizoare de zgomot ca piese
pentru sisteme de evacuare pentru vehicule,
motoare pentru modele de vehicule, țevi
de eșapament, țevi de eșapament pentru
automobile, tobe de eșapament pentru vehicule
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terestre, senzori, senzori electrici, comutatori
cu senzori,faruri de vehicule, sisteme de
încălzire și răcire pentru automobile, lumini de
stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,

ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la tobe de eșapament (părți de
sisteme de evacuare), amortizoare de zgomot,
ca parte din sistemele de evacuare, amortizoare
de zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, motoare pentru modele de
vehicule, țevi de eșapament, țevi de eșapament
pentru automobile, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, senzori, senzori electrici,
comutatori cu senzori,faruri de vehicule, sisteme
de încălzire și răcire pentru automobile, lumini
de stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
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de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere

pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu tobe de eșapament
(părți de sisteme de evacuare), amortizoare de
zgomot, ca parte din sistemele de evacuare,
amortizoare de zgomot ca piese pentru sisteme
de evacuare pentru vehicule, motoare pentru
modele de vehicule, țevi de eșapament, țevi
de eșapament pentru automobile, tobe de
eșapament pentru vehicule terestre, senzori,
senzori electrici, comutatori cu senzori,faruri de
vehicule, sisteme de încălzire și răcire pentru
automobile, lumini de stop pentru vehicule,
lumini de drum pentru vehicule, instalații de
ventilare pentru vehicule (climatizare), lumini
de poziție pentru vehicule terestre, instalații
de climatizare a aerului pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, piese de caroserie
pentru vehicule, componente pentru modificarea
caroseriei automobilului disponibile sub formă
de set, apărătoare de soare sub formă de
componente de caroserie pentru vehicule,
panouri de caroserie pentru vehicule, panouri
de ornament pentru structura caroseriei la
vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
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acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la tobe de eșapament (părți de sisteme de
evacuare), amortizoare de zgomot, ca parte

din sistemele de evacuare, amortizoare de
zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, motoare pentru modele de
vehicule, țevi de eșapament, țevi de eșapament
pentru automobile, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, senzori, senzori electrici,
comutatori cu senzori,faruri de vehicule, sisteme
de încălzire și răcire pentru automobile, lumini
de stop pentru vehicule, lumini de drum pentru
vehicule, instalații de ventilare pentru vehicule
(climatizare), lumini de poziție pentru vehicule
terestre, instalații de climatizare a aerului pentru
vehicule, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
panouri de ornament pentru structura caroseriei
la vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
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faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru automobile
(dispozitive antiderapante adaptate la roți),
huse pentru anvelope, huse pentru roata de
rezervă, suporturi pentru roata de rezervă
pentru automobile, spoilere pentru vehicule,
spoilere pentru circulația aerului, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule,
bare de protecție pentru vehicule, cotiere
pentru vehicule, izolatori acustici, izolatori,
articole și materiale pentru izolare acustică,
insonorizant auto, paravânturi (triere), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), prelate pentru
autovehicule (neajustate), plase, corturi și
prelate, marchize din materiale textile sau
sintetice, covorașe pentru autovehicule, preșuri
și covorașe auto, protecții de călcâi (suporturi)
pentru prevenirea frecării în timpul conducerii
unui autovehicul, covoare, preșuri, rogojini,
linoleum și alte produse pentru acoperirea
podelelor, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la tobe de eșapament
(părți de sisteme de evacuare), amortizoare de
zgomot, ca parte din sistemele de evacuare,
amortizoare de zgomot ca piese pentru sisteme
de evacuare pentru vehicule, motoare pentru
modele de vehicule, țevi de eșapament, țevi
de eșapament pentru automobile, tobe de
eșapament pentru vehicule terestre, senzori,
senzori electrici, comutatori cu senzori,faruri de
vehicule, sisteme de încălzire și răcire pentru
automobile, lumini de stop pentru vehicule,
lumini de drum pentru vehicule, instalații de
ventilare pentru vehicule (climatizare), lumini
de poziție pentru vehicule terestre, instalații
de climatizare a aerului pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, piese de caroserie
pentru vehicule, componente pentru modificarea
caroseriei automobilului disponibile sub formă
de set, apărătoare de soare sub formă de
componente de caroserie pentru vehicule,

panouri de caroserie pentru vehicule, panouri
de ornament pentru structura caroseriei la
vehicule, protectoare pentru faruri, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, oglinzi pentru vehicule,
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
de exterior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, frâne electronice
pentru vehicule, dispozitive electronice antifurt
pentru vehicule, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de fierărie
pentru frâne (vehicule), tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, organizatoare pentru
portbagaj, compartimentatoare pentru portbagaj,
portbagaje pentru vehicule, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, suporturi de portbagaj
pentru capotă, portbagaje care se atașează la
vehicule, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje care
se atașează la portbagajele autovehiculelor,
suporturi de prindere pentru bare de portbagaj
pentru capota vehiculelor, suporturi de prindere
pentru bare de portbagaj pentru capota
vehiculelor, suporturi pentru remorcă, suporturi
pentru biciclete (piese), suporturi pentru schiuri
pentru autovehicule, suporturi pentru biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru bagaje fixate pe
capotă, suporturi exterioare pentru bagaje pentru
vehicule, huse de scaune pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, ștergătoare de
faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
pentru farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, apărătoare de noroi, apărătoare
pentru noroi (piese de vehicule terestre), jante
pentru roți, jante de roți pentru vehicule,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
lanțuri antiderapante, lanțuri antiderapante
pentru anvelope, lanțuri antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, lanțuri antiderapante
pentru roți de vehicule, lanțuri pentru
automobile (dispozitive antiderapante adaptate
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la roți), huse pentru anvelope, huse pentru
roata de rezervă, suporturi pentru roata de
rezervă pentru automobile, spoilere pentru
vehicule, spoilere pentru circulația aerului,
spoilere pentru circulația aerului pentru
vehicule, bare de protecție pentru vehicule,
cotiere pentru vehicule, izolatori acustici,
izolatori, articole și materiale pentru izolare
acustică, insonorizant auto, paravânturi (triere),
prelate (copertine) pentru vehicule, prelate de
protecție pentru vehicule (neajustate), prelate
pentru autovehicule (neajustate), plase, corturi
și prelate, marchize din materiale textile
sau sintetice, covorașe pentru autovehicule,
preșuri și covorașe auto, protecții de
călcâi (suporturi) pentru prevenirea frecării în
timpul conducerii unui autovehicul, covoare,
preșuri, rogojini, linoleum și alte produse
pentru acoperirea podelelor, 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.

───────

INTERNATIONAL LTD, ASAHI
HOUSE, 88-100, CHERTSEY
ROAD, GU21 5BJ, WOKING,
SURREY, MAREA BRITANIE

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19; 26.01.01; 29.01.13;
05.03.01

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

clase:
32. Bere, bere fără alcool.

───────

(210) M 2022 08052
(151) 08/11/2022
(732) ASAHI EUROPE &

PERONI NASTRO AZZURRO
STILE CAPRI 

ISPIRATA ALLO STILE 
DI CAPRI PRODOTTA 

A ROMA E BARI BIRRA 
MEDITERRANEA
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(210) M 2022 08055
(151) 08/11/2022
(732) ASAHI EUROPE &

INTERNATIONAL LTD, ASAHI
HOUSE, 88-100, CHERTSEY
ROAD, GU21 5BJ, WOKING,
SURREY, MAREA BRITANIE

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

(540)

PERONI NASTRO
AZZURRO STILE CAPRI
PRODOTTA A ROMA E

BARI BIRRA ROMA PERONI
QUALITA SUPERIORE

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 25.01.05; 27.05.01; 26.01.01;
26.07.17

(591) Culori revendicate:albastru, alb, auriu,
rosu

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

32. Bere, bere fără alcool.
───────

(210) M 2022 08056
(151) 08/11/2022
(732) REEA SRL, PIAȚA REPUBLICII

NR. 41, JUD. MURES, TÂRGU
MUREȘ, 540110, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

reea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

clase:
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
multimedia, software, software pentru jocuri,
software de calculator sub forma unui set de
aplicații, software de calculator ce poate fi
accesat și/sau descărcat online prin intermediul
rețelelor globale de calculatoare sau de pe o
pagină web pe internet, software de calculator
descărcabil și înregistrat pentru accesarea
internetului, rețelelor de calculatoare și rețelelor
de comunicații globale, software de calculator
descărcabil și înregistrat pentru accesarea
unui motor de căutare și navigare pe web,
software de calculator descărcabil și înregistrat
pentru accesarea și căutarea de baze de date
online și site-uri web, software de calculator
descărcabil și înregistrat pentru accesarea și
administrarea aplicațiilor software de calculator,
software de calculator descărcabil și înregistrat
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pentru furnizarea de conținut fără fir folosit
pentru a furniza recomandări personalizate
și a crea actualizări de știri personalizate,
software de calculator descărcabil și înregistrat
pentru furnizarea unei interfețe grafice pentru
utilizatori la dispozitive de comunicații fără
fir, software de calculator descărcabil și
înregistrat destinat utilizării în transmiterea,
transmiterea în flux, redarea, descărcarea,
vizualizarea și interacțiunea cu conținut audio,
video, text, date, imagini, grafic și multimedia
pe dispozitive electronice digitale, software
de calculator descărcabil și înregistrat pentru
cititoare de publicații electronice, software de
calculator descărcabil și înregistrat destinat
utilizării în navigarea, căutarea, accesarea,
descărcarea, afișarea, revizuirea, cumpărarea,
transmiterea în flux, ascultarea, recomandarea,
partajarea, postarea pe rețelele sociale,
abonarea, comentarea, organizarea, adnotarea,
stocarea și arhivarea informațiilor, software de
calculator descărcabil și înregistrat care permite
conținutului, textelor, lucrărilor vizuale, lucrărilor
audio, lucrărilor audiovizuale, lucrărilor literare,
datelor, fișierelor, documentelor și lucrărilor
electronice să fie descărcate și accesate de
pe un calculator, telefon mobil, tabletă sau
alte dispozitive electronice mobile, software
de calculator descărcabil și înregistrat pentru
accesarea de jocuri video și de calculator
online și de servicii de cumpărături online,
software de calculator descărcabil și înregistrat
pentru accesarea, transmiterea și primirea
poștei electronice, textelor, graficelor, imaginilor,
audio, video și datelor de la o rețea de
calculatoare la distanță și pentru accesarea
rețelelor de comunicații globale, software de
calculator descărcabil și înregistrat și aplicații
software mobile pentru furnizarea accesului,
căutarea, prezentarea și distribuirea de informații
geografice interactive și neinteractive, informații
despre voiaj, hărți geografice și imagini cu hărți
și locații cartografiate
41. Educație, instruire, servicii educaționale și
de instruire, aranjare, organizare şi coordonare
de conferinţe şi seminare, organizare, producţie
şi prezentare de evenimente în scop educativ,
cultural sau de divertisment, cercetare în
domeniul educației, servicii de consultanță în
domeniul educației, pregătire profesională în
informatică, servicii educative online prin baze de
date informatice, internet sau extranet, instruire
computerizată, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale didactice, servicii de
instruire în domeniul afacerilor, organizare
și coordonare de competiții, organizare de
evenimente educative, organizare și coordonare

de seminare web online b2b în legătură cu
următoarele domenii: servicii ale unui institut
de calcul şi modificare digitală, calculatoare,
tehnologii referitoare la calculatoare şi aplicații
software, furnizare de cursuri de instruire,
organizare de sesiuni de formare, furnizare
de centre de pregătire, consultanță în materie
de formare, furnizare de cursuri de formare
continuă, organizarea și conducerea de
workshop-uri, instruire cu privire la programe
de calculator, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, organizare și coordonare
de conferințe și expoziții pentru educație în
domeniul tehnologiei informatice, organizare
și coordonare de ateliere de lucru virtuale
și expoziții comerciale în scopuri de afaceri
și educație, oraganizare de cursuri, online și
offline și sesiuni de informare în următoarele
domenii: tehnologie, cloud computing, servicii
web, serviciu informatic (saas), servicii de
platformă ca un serviciu (paas), backend mobil
ca un serviciu (mbaas), dezvoltarea de software
cu inteligenţă artificială, dezvoltare de jocuri,
internetul obiectelor, bănci de date, şi calcul
mobil, organizare de conferințe, ateliere de lucru
și seminare accesibile în direct, online sau prin
înregistrare în următoarele domenii: tehnologia
informaţiei, cloud computing, analiza datelor,
editare digitală
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiza
industriala si cercetare industriala, proiectare
și dezvoltare de hardware și software de
calculator, închirierea de programe informatice,
închirierea de programe (software) pentru
computere, proiectare de software, design și
dezvoltare de software, actualizarea software-
ului, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, închirieri de aplicații informatice,
creare de software, dezvoltare de software,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, întreținerea programelor
de calculator, întreținere de software pentru
accesul la internet, proiectare personalizată de
software, instalarea de programe, cercetare în
materie de software de calculator, întreținere,
reparații și actualizare de software, dezvoltare
software, programare și implementare, controlul
calității privind software-ul de calculator, creare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware și software,
proiectare de software pentru telefoane
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inteligente, închirierea de software pentru
accesarea internetului, cercetare și dezvoltare
de software informatic, eliminarea erorilor de
software de calculator pentru terți, servicii de
proiectare privind componentele hardware și
software de calculator, servicii în domeniul
calculatoarelor, şi anume, furnizare de software
nedescarcabil on-line în următoarele domenii:
gestionarea bazelor de date, servicii de salvare,
de stocare a datelor, virtualizare, utilizarea
contactelor de afaceri, colaborare, acces la
distanţă, suport de la distanță, cloud computing,
partajare de date, siguranţa datelor, accesarea,
administrarea și gestionarea aplicațiilor de
calculator și hardware-ului de calculator, pentru
distribuirea aplicaţiilor de calculator, transmisie
de voce, transmisii de date, transmisie
de imagini, transmisie audio, transmisie
video, transmisie de informatii, administrarea
conţinutului, administrarea proiectelor online,
servicii în domeniul calculatoarelor, şi anume,
furnizarea de software online nedescărcabil
pentru creare, oferire, găzduire și furnizare
de conferințe online, întruniri, demonstrații,
tururi, prezentări și discuții interactive, programe
de prelucrare a textului, programe pentru
sisteme de operare, platformă ca serviciu
(paas) şi infrastructură ca serviciu (iaas) şi
software ca serviciu (saas) în legătură cu
platforme de software de calculator în legătură
cu următoarele domenii: transmisie de voce,
transmisii de date, transmisie de imagini,
transmisie audio, transmisie video, transmisie
de informatii, administrarea conţinutului,
administrarea proiectelor online, creare, oferire,
găzduire și furnizare de conferințe, întruniri,
demonstrații, tururi, prezentări și discuții
interactive, furnizare de software nedescărcabil
online, software on-line nedescărcabil, destinat
utilizării cu sisteme de operare pe calculator

───────

(210) M 2022 08060
(151) 08/11/2022
(732) REEA SRL, STR. PIAȚA

REPUBLICII, NR. 41, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540110, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

reea. agency

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.19

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

clase:
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
multimedia descărcabile, software, software
pentru jocuri, software de calculator sub forma
unui set de aplicații, software de calculator ce
poate fi accesat și/sau descărcat online prin
intermediul rețelelor globale de calculatoare sau
de pe o pagină web pe internet.
16. Produse de imprimerie, publicații tipărite,
periodice, cărţi, broşuri, reviste (publicaţii
periodice), afişe, rapoarte și materiale de
informare, tipărite, carduri informative, mape,
mape de conferinţă, instrucțiuni și materiale
didactice (cu excepția aparatelor), papetărie.
35. Publicitate şi marketing, servicii de
promovare, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de creație de mărci, servicii de evaluare
a mărcilor, consiliere în afaceri, servicii de
management a mijloacelor de marketing si
publicitate, servicii de cumpărare de mijloace,
respectiv achiziționare de timp și spațiu
pentru transmiterea mesajelor publicitare în
perioade de difuzare, pe spații tipărite, în
spații interioare, spații exterioare sau alte
mijloace cum a fi cd-uri și dvd-uri sau spații/
timp pe pagini web, servicii de marketing și
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management pentru evenimente, consultanță și
consiliere profesională cu privire la marketing
și management pentru evenimente, consultanță
cu privire la căutarea de sponsori, servicii
comerciale referitoare la sponsorizarea artelor,
a sporturilor, a evenimentelor muzicale şi
teatrale, în scopuri publicitare, impresariat pentru
artişti, sportivi şi vedete (servicii comerciale),
management și cercetare în domeniul afacerilor,
studii de piaţă, servicii de gestionare a
afacerilor și de consultanță în afaceri, servicii
de management al afacerii legat de găzduirea
de evenimente, sondaje de opinie, compilare,
procesare și analiza de statistici, servicii de
introducere în afaceri, organizare și coordonare
de expoziții și saloane comerciale, producție
de spoturi publicitare pentru radio, materiale
video, filme, calculatoare, site-uri web de
internet, programe de televiziune și dispozitive
mobile, toate serviciile menționate mai sus
fiind furnizate de asemenea on-line prin
intermediul paginilor web sau prin internet,
publicitate prin corespondență, compilare de
liste de corespondență directă, compilare de
liste de adrese, publicitate directă prin poştă,
marketing prin intermediul poștei, întocmire
de liste de adrese, întocmire de liste de
expediere pentru servicii de publicitate prin
poșta directă, marketing direct, marketing prin
intermediul unor baze de date, telemarketing,
analize şi rapoarte statistice, gestionare de
fişiere informatice, servicii de informare (afaceri),
servicii de consultanță în afaceri în domeniul
comerțului electronic, servicii prestate de agenții
de publicitate și marketing, respectiv, crearea,
dezvoltarea și răspândirea materialelor de
publicitate și promoționale prin intermediul poștei
directe, a ziarelor, a televiziunii, a dispozitivelor
mobile, prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, site-uri web, rețele de socializare
pe internet și a altor mijloace interactive, servicii
de cercetare și informare referitoare la cele
menționate mai sus, servicii de creație de
materiale publicitare și promoționale, creare,
cercetare, dezvoltare și implementare de mărci,
brand-uri, sloganuri, modele de corespondență
și comunicare comercială, sigle, cercetare în
domeniul publicității, servicii de post producție
pentru publicitate.
38. Furnizarea de pagini web personale
online, camere de chat și panouri electronice
pentru buletine informative pentru transmiterea
și răspândirea de mesaje între utilizatori,
transmisie/trimitere de știri și informații
referitoare la divertisment, celebrități, filme,
televiziune, muzică, sport, fotografie, educație,
politica și evenimente, produse și servicii

promoționale, transmisie de sunete şi/sau
imagini, furnizarea accesului la un site web
de discuții pe internet, transmisie de mesaje
şi/sau imagini asistată de calculator, mesaje
electronice, poştă electronică, transmitere de
mesaje, transmiterea și răspândirea de informații
și date prin intermediul rețelelor de calculatoare,
televiziune și internet, furnizarea de acces la
baze de date pe internet în scopuri de construire,
dezvoltare și menținere de rețele de contacte
în sectorul privat, furnizarea de acces la o
pagină de web personală, la o cameră de
chat, la un panou pentru buletine informative
sau la un serviciu de discuții, transmitere de
materiale audio şi video prin internet, servicii
electronice online pentru furnizarea unei legături
de comunicații la rețele interactive mondiale
pentru transferul și transmisia de imagini,
muzică, jocuri, date și informații, furnizare de
acces la pagini web ale terților, printr-o rețea
de comunicații mondială, furnizare de acces la
baze de date computerizate, reclame și site-
uri web ale altor persoane din diferite domenii
prin intermediul unei rețele de comunicații
mondiale, servicii de telecomunicații, şi anume,
transmisie electronica de date, mesaje, imagini,
și documente prin terminale de calculator, servicii
de telecomunicații, şi anume, transmisia și
interogarea de date, imagini și fișiere digitale
prin reţele informatice, prin reţele fără fir, şi prin
internet, servicii de telecomunicații, şi anume,
servere de transmisie de reclame şi comunicaţii
pentru publicitate media în reţele de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de comunicaţii sub
forma transmisiei de voce, video, e-mail şi date
într-un mediu virtual online, furnizarea accesului
multiplu la o rețea globală de calculatoare,
servicii de mesagerie electronică instantanee
prin reţele informatice şi prin rețele globale de
comunicații, furnizare de camere de chat online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii în domeniul calculatoarelor,
şi anume, furnizarea de facilități on-line pentru
interacțiune în timp real cu alţi utilizatori, cu
privire la subiecte de interes general.
41. Servicii de producție audio, video şi de
post producție pentru industria publicitară,
cinematografică, video, radio şi televiziune,
înregistrări muzicale, editarea sunetelor,
suprapunere de dialoguri, muzică, efecte sonore,
dialoguri și narațiuni, înlocuirea automată a
dialogurilor, înregistrarea în direct de efecte
sonore, post-producție audio, redare audio,
luping/dublare și înregistrare în limbi străine,
post-producție video, post-producție audio,
adăugarea de efecte vizuale și de grafică
la benzi video, benzi audio, medii digitale
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si filme, procesarea, editarea, modificarea,
refacerea, convertirea și reformatarea de filme,
medii digitale și benzi audio, editare de filme,
medii digitale și benzi video, procesare de
cd-uri, dvd-uri și medii electronice, producție
de efecte speciale pentru reclame, filme şi
televiziune, servicii de exploatare a filmelor
şi animației, şi anume servicii de producție
de animație şi de filme pentru reclame,
filme şi televiziune, închirierea de echipament
utilizat pentru producția de filme, medii digitale
și benzi video, cât și pentru lucrări de
post-producție, consultanță referitoare la cele
menționate anterior, divertisment, educaţie,
instruire, formare şi pregătire profesională,
divertisment, educaţie şi învăţământ prin
sau în legătură cu radioul şi televiziunea,
producție, prezentare, distribuție, difuzare
simultană, distribuire în rețea și închiriere de
programe de radio și televiziune incluzând
materiale publicitare, divertisment interactiv,
înregistrări de filme, video și sonore, discuri
compacte interactive și cd-rom-uri, producție
şi închiriere de materiale educaționale şi de
pregătire, servicii de editare, furnizarea de
publicații electronice on-line, muzică digitală și
divertisment pe cale digitală (nedescărcabile),
organizare, producție și prezentare de
spectacole, concursuri cu premii, concursuri,
concerte și evenimente, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de instruire în
domeniul afacerilor, organizare și coordonare de
competiții, organizare de evenimente educative,
prezentare, pregătire, editare şi producție de
programe cinematografice, de televiziune, de
filme digitale şi de lung metraj, de radio şi
de televiziune, publicare de jocuri informatice
şi jocuri video şi software pentru jocuri
informatice şi jocuri video, publicare de software
de divertisment şi/sau educaţional, furnizare
online de publicații electronice ce nu pot fi
descărcate, producție şi furnizare în legătură cu
următoarele domenii: programe de televiziune,
spectacole tv, filme, materiale video si dvd-
uri, cursuri, seminare, ateliere, şi seminare web
nedescărcabile.
42. Cercetare în domeniul designului, servicii de
ilustrare (design), servicii de design industrial
și comercial, servicii de proiectare, cercetare
și proiectare de produse noi, proiectare,
desen şi întocmirea documentației, toate pentru
compilarea paginilor web pe internet, servicii
de proiectare și implementare de site-uri web
în rețea, panouri publicitare, aplicații software
pentru comerț electronic și sisteme de rețele de
calculator pentru tehnologia informației pentru
terți, proiectare de site-uri web, proiectare de

grafică video asistată de calculator, servicii
de creare, editare şi actualizare a conținutului
site-urilor web, servicii de stocare de date
și informații online pe internet, stocare de
media digitală, fotografii, film, înregistrări video,
coloane sonore, e-mailuri, spaţiu de stocare pe
internet, stocare de fişiere la distanţă, stocare
securizată pe internet, stocare securizată
de media digitală, fotografii, film, înregistrări
video, coloane sonore, e-mailuri, proiectare şi
design de materiale publicitare, stocarea datelor
electronice sub formă de arhive electronice,
servicii de informare, consultanță și consiliere cu
privire la serviciile menționate mai sus.

───────

(210) M 2022 08061
(151) 09/11/2022
(732) JULIE'S LAND SRL, STR.

SMIRDAN, BL. 180, SC. A, ET.
4, AP. 1, JUD. VASLUI, VASLUI,
730067, VASLUI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

QUEEZEN

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 24.09.05; 26.11.03; 26.01.03

(591) Culori revendicate:auriu
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(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,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
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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
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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,
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
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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
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
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pentru neurostimularea electrică transcutanată,
benzi pentru acupresură, lămpi cu cuarț
pentru uz medical, aparate pentru utilizare
în tonifierea mușchilor pentru reabilitare
medicală, aparate pentru fototerapie, stimulatori
neuromusculari, radiatoare cu infraroșii pentru
uz terapeutic, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, aparate de electrostimulare
utilizate în tratamentul terapeutic, aparate
electrice pentru masaje estetice, aparate cu
infraroșii de uz medical, păpuși gonflabile
(păpuși sexuale), stimulente sexuale pentru
adulți, dispozitive pentru activitatea sexuală,
articole pentru activitatea sexuală, aparate
pentru activitatea sexuală, penisuri artificiale
(stimulente sexuale pentru adulți), aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală,
vibratoare sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, penisuri artificiale sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, vagine
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, bile benwa, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, dispozitive de mărire
a penisului, sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, jucării erotice, dopuri anale,
echipament pentru exerciții fizice, echipamente
și aparate pentru exerciții de reabilitare
medicală, aparate pentru exerciții fizice de
uz medical, bare asimetrice pentru exerciții
fizice (adaptate pentru uz medical), aparate de
monitorizare a inimii purtate în timpul exercițiilor
fizice, biberoane pentru hrănirea sugarilor,
tetine pentru hrănirea sugarilor, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, biberoane,
cleme de prindere pentru suzete, cleme
pentru suzete, cupe protectoare pentru sâni,
dispozitive pentru calmarea durerilor provocate
de erupția dinților, dispozitive pentru masaj
gingival pentru bebeluși, dispozive de închidere
pentru biberoane, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, linguri pentru pacienți cu tremor, pahare
cu cioc pentru alimentare (de uz medical),
pompe de alimentare enterală, pompe de sân,
pompe de sân pentru mamele care alăptează,
protecții pentru biberoane, recipiente pentru
biberoane, sticle pentru stocarea laptelui matern,
suzete de uz pediatric, suzete pentru nou-
născuți, tetine, tetine de biberon, tetine de
unică folosință, suzete pentru sugari, biberoane
pentru sugari, suzete, suzete pentru copii,
suzete pentru bebeluși, suzete și tetine pentru
bebeluși, sticle pentru biberoane, biberoane
pentru bebeluși, centuri abdominale, corsete
abdominale, comprese abdominale, aparate
pentru tratarea acneei, ace de acupunctură,
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pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
10. Aparate de masaj acționate electric, aparate
de masaj de uz personal, aparate de masaj
pentru gât, aparate de masaj pentru gât
și umeri, aparate de masaj pentru ochi,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj
prin împachetări termice, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice de
masaj de uz personal, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice
pentru masaje estetice, de uz casnic, aparate
electrice pentru masajul scalpului, de uz casnic,
aparate electrice pentru masajul scalpului, de uz
comercial, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, aparate pentru
terapia prin acupresiune, aparate terapeutice
cu dispozitive de masaj, bile de masaj,
covorașe pentru băi de masaj efervescente,
dispozitive pentru masajul corporal, instrumente
de masaj manual, mănuși pentru masaj,
pernuțe de masaj termal, pistoale electrice
de masaj, role de masaj electrice, role de
spumă pentru masaj, scaune de masaj, aparate
pentru vibromasaj, aparate electronice de
stimulare pentru fizioterapie, aparate de masaj
profund cu căldură, aparate electrice pentru
terapie cu frecvențe joase, aparate folosite în
termoterapie, aparate pentru exerciții fizice de uz
terapeutic, aparate pentru stimularea electrică a
grupelor de mușchi, aparate pentru stimularea
terapeutică a corpului, aparate pentru tonifierea
terapeutică a corpului, aparate pentru tonifierea
terapeutică a mușchilor, aparate pentru
tratamente cu căldură, cristale pentru scopuri
terapeutice, echipamente electroterapeutice
pentru tratamente de slăbire, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea mușchilor,
greutăți pentru exerciții fizice (adaptate pentru
uz medical), lămpi cu arc de mercur pentru uz
terapeutic, aparate de masaj acţionate electric,
lămpi de căldură de uz medical, aparate pentru
stimularea terapeutică a mușchilor, vibratoare
cu aer cald pentru uz medical, instrumente
de chiropraxie, centuri medicale electrice,
aparate de masaj, comprese termoelectrice
de uz medical, dispozitive pentru mobilitate,
aparate pentru terapie galvanică, benzi de
kinesiologie, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea nervilor, echipament pentru
exerciţii fizice, aparate terapeutice cu aer cald,
paturi de masaj de uz medical, lămpi cu
raze ultraviolete pentru uz medical, electrozi



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, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru 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, 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 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, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
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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
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, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, 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, 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.
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 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
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de artă din porțelan, teracotă sau sticlă, dușuri
bucale, căzi, 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 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
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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
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,
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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 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.
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 vânzare cu amănuntul în legătură
cu perii cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perii pentru unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perii de 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),
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,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile 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, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru 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,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente pentru 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, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
ceramice pentru menaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte din 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
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
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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 perii de unghii,
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 ustensile cosmetice, 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, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi pentru plante
(aranjamente florale), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ghivece de flori, servicii
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, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente pentru 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 produse ceramice pentru menaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte din 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
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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
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
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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, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
perii de 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, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ustensile
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,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi pentru 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, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instrumente pentru 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 produse
ceramice pentru menaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu obiecte din
faianță, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse de olărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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
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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 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
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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
aparate de masaj acționate electric, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de masaj de uz personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate de masaj
pentru gât, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de masaj pentru gât
și umeri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de masaj pentru ochi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de masaj pentru picioare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de masaj pentru scalp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de masaj
pentru scalp care funcționează cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de masaj pentru spate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de masaj
prin împachetări termice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate electrice
de masaj de uz personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate electrice
de masaj pentru uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
electrice pentru masaje estetice, de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate electrice pentru masajul scalpului,
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate electrice pentru masajul
scalpului, de uz comercial, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate non-
electrice pentru masaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru masaje
estetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru terapia prin
acupresiune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bile de masaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu covorașe
pentru băi de masaj efervescente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru masajul corporal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
masaj manual, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mănuși pentru masaj, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pernuțe de masaj termal, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu pistoale electrice
de masaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu role de masaj electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu role
de spumă pentru masaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate pentru vibromasaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate electronice de
stimulare pentru fizioterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate de masaj
profund cu căldură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate electrice pentru
terapie cu frecvențe joase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate folosite în
termoterapie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru exerciții fizice de
uz terapeutic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru stimularea electrică
a grupelor de mușchi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
stimularea terapeutică a corpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru tonifierea terapeutică a corpului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru tonifierea terapeutică a mușchilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate pentru tratamente cu căldură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cristale
pentru scopuri terapeutice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu electrostimulatoare transcutanate pentru
stimularea mușchilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu greutăți pentru exerciții
fizice (adaptate pentru uz medical), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi cu
arc de mercur pentru uz terapeutic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de masaj acţionate electric, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
de căldură de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
stimularea terapeutică a mușchilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vibratoare
cu aer cald pentru uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
chiropraxie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu centuri medicale electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de masaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu comprese termoelectrice de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru mobilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru terapie galvanică, servicii de
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pentru adulți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării erotice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dopuri anale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente și aparate
pentru exerciții de reabilitare medicală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru exerciții fizice de uz medical, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bare
asimetrice pentru exerciții fizice (adaptate pentru
uz medical), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de monitorizare a inimii
purtate în timpul exercițiilor fizice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biberoane
pentru hrănirea sugarilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tetine pentru hrănirea
sugarilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu biberoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cleme de prindere
pentru suzete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cleme pentru suzete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cupe
protectoare pentru sâni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
calmarea durerilor provocate de erupția dinților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive pentru masaj gingival pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozive de închidere pentru
biberoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu linguri pentru pacienți cu tremor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pahare cu cioc pentru alimentare (de uz
medical), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pompe de alimentare enterală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pompe de sân, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pompe de sân pentru
mamele care alăptează, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu protecții pentru
biberoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu recipiente pentru biberoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sticle pentru stocarea laptelui matern, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suzete de uz pediatric, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suzete pentru
nou-născuți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tetine, servicii de vânzare cu
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vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi de
kinesiologie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea nervilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipament pentru
exerciţii fizice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate terapeutice cu aer
cald, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paturi de masaj de uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi cu raze ultraviolete pentru uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu electrozi pentru neurostimularea electrică
transcutanată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu benzi pentru acupresură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
cu cuarț pentru uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
utilizare în tonifierea mușchilor pentru reabilitare
medicală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru fototerapie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
stimulatori neuromusculari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu radiatoare cu
infraroșii pentru uz terapeutic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune de masaj
cu aparate de masaj incorporate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate cu infraroșii de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu păpuși gonflabile (păpuși sexuale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu stimulente sexuale pentru adulți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru activitatea sexuală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru activitatea sexuală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
activitatea sexuală, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu penisuri artificiale
(stimulente sexuale pentru adulți), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vibratoare sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu penisuri artificiale sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vagine
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bile benwa, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de mărire
a penisului, sub formă de accesorii sexuale



amănuntul în legătură cu tetine de biberon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tetine de unică folosință, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suzete pentru sugari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biberoane pentru sugari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suzete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suzete
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suzete pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suzete
și tetine pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sticle pentru biberoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biberoane pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu centuri abdominale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corsete abdominale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu comprese abdominale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru tratarea acneei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ace de
acupunctură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măşti de anestezie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brăţări
anti-greaţă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dinţi artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu maxilare artificiale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu membre artificiale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochi artificiali, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bandaje,
elastice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ploşti, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stimulatoare cerebrale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu canule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu catetere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu saltele pentru naştere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de îmbrăcăminte de compresie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
prezervative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cârje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu defibrilatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu freze
dentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate dentare, electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dializoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cornete acustice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu electrocardiografe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
forcepsuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gastroscoape, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mănuşi pentru
masaj, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu hemocitometre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu proteze capilare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate auditive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu stimulatoare cardiace,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de monitorizare a ritmului cardiac,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu centuri hipogastrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive implantabile
de administrare subcutanată a medicamentelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
inhalatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu insuflatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lanţete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piepteni pentru îndepărtarea păduchilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
centuri pentru gravide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate şi
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cupe menstruale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aspiratoare nazale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese de operaţie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
oftalmometre, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu oftalmoscoape, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
ortodontice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte ortopedică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tălpi
ortopedice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole ortopedice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pesare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pulsometre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scalpele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu eşarfe
(bandaje de susţinere), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sfigmomanometre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu spirometre (aparate medicale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu linguri
pentru administrarea medicamentelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
stenturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu stetoscoape, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciorapi pentru varice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cămăşi de forţă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru platfus,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu sonde chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate şi instrumente
chirurgicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuţite chirurgicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu roboţi
chirurgicali, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seringi pentru injecţii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu comprese
termoelectrice (chirurgie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu trocare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu centuri
ombilicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sonde uretrale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu seringi uretrale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
şi instrumente urologice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
măsurarea colesterolului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu halate pentru
examinarea pacienților, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu inele biomagnetice de
uz terapeutic sau medical, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu măști faciale
terapeutice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu zdrobitoare de medicamente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de umplere a golurilor din structura
osoasă, realizate din materiale artificiale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
pentru examinare medicală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale
de răcire pentru tratarea insolațiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tăietoare
de pastile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de masaj acționate electric,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate de masaj de uz personal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
de masaj pentru gât, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de masaj pentru
gât și umeri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate de masaj pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate de masaj pentru picioare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate de
masaj pentru scalp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
de masaj pentru spate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate de masaj
prin împachetări termice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate electrice de

masaj de uz personal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
electrice pentru masaje estetice, de uz casnic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate electrice pentru masajul scalpului, de
uz casnic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate electrice pentru masajul
scalpului, de uz comercial, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate non-electrice
pentru masaj, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate pentru masaje estetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru terapia prin acupresiune, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
terapeutice cu dispozitive de masaj, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bile de masaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
covorașe pentru băi de masaj efervescente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive pentru masajul corporal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de masaj manual, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mănuși pentru masaj, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pernuțe de
masaj termal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pistoale electrice de masaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu role de
masaj electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu role de spumă pentru masaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scaune de
masaj, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate pentru vibromasaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate electronice
de stimulare pentru fizioterapie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate de
masaj profund cu căldură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate electrice
pentru terapie cu frecvențe joase, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
folosite în termoterapie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru exerciții
fizice de uz terapeutic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru stimularea
electrică a grupelor de mușchi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru stimularea terapeutică a corpului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru tonifierea terapeutică a corpului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru tonifierea terapeutică a mușchilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru tratamente cu căldură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cristale pentru scopuri
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uz medical, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu păpuși gonflabile (păpuși sexuale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
stimulente sexuale pentru adulți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru activitatea sexuală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru activitatea
sexuală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate pentru activitatea sexuală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
penisuri artificiale (stimulente sexuale pentru
adulți), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vibratoare sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu penisuri
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vagine artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bile benwa, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de mărire a penisului, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării erotice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dopuri
anale, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipament pentru exerciții fizice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente și
aparate pentru exerciții de reabilitare medicală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru exerciții fizice de uz medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu bare
asimetrice pentru exerciții fizice (adaptate pentru
uz medical), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de monitorizare a inimii
purtate în timpul exercițiilor fizice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu biberoane
pentru hrănirea sugarilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tetine pentru hrănirea
sugarilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biberoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cleme de prindere pentru
suzete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cleme pentru suzete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cupe protectoare pentru
sâni, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive pentru calmarea durerilor provocate
de erupția dinților, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru masaj gingival
pentru bebeluși, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozive de închidere pentru
biberoane, servicii de vânzare cu ridicata în
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terapeutice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente electroterapeutice
pentru tratamente de slăbire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea mușchilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
greutăți pentru exerciții fizice (adaptate pentru
uz medical), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi cu arc de mercur pentru uz
terapeutic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de masaj acţionate electric,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lămpi de căldură de uz medical, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
stimularea terapeutică a mușchilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vibratoare
cu aer cald pentru uz medical, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de chiropraxie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu centuri medicale electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
de masaj, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu comprese termoelectrice de
uz medical, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru mobilitate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru terapie galvanică, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu benzi de
kinesiologie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea nervilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
exerciţii fizice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate terapeutice cu aer cald,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
paturi de masaj de uz medical, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi cu
raze ultraviolete pentru uz medical, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu electrozi
pentru neurostimularea electrică transcutanată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
benzi pentru acupresură, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lămpi cu cuarț pentru
uz medical, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate pentru utilizare în tonifierea
mușchilor pentru reabilitare medicală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
fototerapie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu stimulatori neuromusculari, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare
cu infraroșii pentru uz terapeutic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate de electrostimulare utilizate în
tratamentul terapeutic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate cu infraroșii de



legătură cu jucării care zornăie cu inele pentru
dentiție încorporate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu linguri antivărsare pentru
administrarea medicamentelor la copii mici,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
linguri pentru pacienți cu tremor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pahare cu
cioc pentru alimentare (de uz medical), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pompe
de alimentare enterală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pompe de sân, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pompe de
sân pentru mamele care alăptează, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu protecții pentru
biberoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu recipiente pentru biberoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sticle pentru
stocarea laptelui matern, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suzete de uz pediatric,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suzete pentru nou-născuți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tetine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tetine de biberon,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tetine de unică folosință, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suzete pentru sugari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
biberoane pentru sugari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suzete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suzete pentru copii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suzete pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suzete și tetine pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sticle pentru biberoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu biberoane
pentru bebeluși, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu centuri abdominale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu corsete
abdominale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu comprese abdominale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
tratarea acneei, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ace de acupunctură, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măşti
de anestezie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brăţări anti-greaţă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dinţi artificiali,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
maxilare artificiale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu membre artificiale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochi artificiali,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bandaje, elastice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ploşti, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu stimulatoare cerebrale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

canule, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu catetere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu saltele pentru naştere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte de compresie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu prezervative, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cârje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
defibrilatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu freze dentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate dentare, electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dializoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cornete acustice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu electrocardiografe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
forcepsuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gastroscoape, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mănuşi pentru masaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hemocitometre, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu proteze capilare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate auditive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
stimulatoare cardiace, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de monitorizare
a ritmului cardiac, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu centuri hipogastrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu inhalatoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu insuflatoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lanţete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
piepteni pentru îndepărtarea păduchilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu centuri
pentru gravide, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate şi instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cupe menstruale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aspiratoare nazale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mese de
operaţie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu oftalmometre, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu oftalmoscoape, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
ortodontice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte ortopedică, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tălpi
ortopedice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole ortopedice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pesare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
pentru exerciţii fizice de uz medical, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pulsometre,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu recipiente pentru aplicarea medicamentelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu scalpele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu eşarfe (bandaje de susţinere),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sfigmomanometre, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu spirometre (aparate medicale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
linguri pentru administrarea medicamentelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu stenturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu stetoscoape, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciorapi pentru varice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cămăşi de forţă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suporturi pentru platfus, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sonde
chirurgicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate şi instrumente chirurgicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuţite chirurgicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu roboţi chirurgicali, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu seringi pentru
injecţii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu comprese termoelectrice (chirurgie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu trocare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
centuri ombilicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu sonde uretrale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu seringi uretrale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
şi instrumente urologice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru măsurarea
colesterolului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu halate pentru examinarea pacienților,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu inele biomagnetice de uz terapeutic sau
medical, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu măști faciale terapeutice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu zdrobitoare
de medicamente, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale de umplere a golurilor
din structura osoasă, realizate din materiale
artificiale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mese pentru examinare medicală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale de răcire pentru tratarea
insolațiilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tăietoare de pastile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de masaj acționate electric, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de masaj de uz personal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de masaj pentru gât, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de masaj pentru gât și umeri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de masaj pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de masaj pentru picioare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de masaj pentru scalp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de masaj pentru
spate, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate de masaj prin împachetări
termice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate de masaj, electrice sau
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate electrice de masaj
de uz personal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate electrice pentru masaje estetice, de
uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate electrice pentru masajul scalpului, de
uz comercial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate non-electrice
pentru masaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate pentru masaje
estetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate pentru terapia prin
acupresiune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate terapeutice cu
dispozitive de masaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bile de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu covorașe pentru băi de masaj
efervescente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive pentru masajul
corporal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instrumente de masaj manual,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mănuși pentru masaj, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pernuțe de masaj termal, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pistoale electrice
de masaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu role de masaj electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu role de spumă pentru masaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scaune de masaj, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu aparate pentru
vibromasaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate electronice de
stimulare pentru fizioterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate de
masaj profund cu căldură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
electrice pentru terapie cu frecvențe joase,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate folosite în termoterapie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru exerciții fizice de
uz terapeutic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate pentru stimularea
electrică a grupelor de mușchi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru stimularea terapeutică a corpului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru tonifierea terapeutică
a corpului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate pentru tonifierea
terapeutică a mușchilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru tratamente cu căldură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cristale
pentru scopuri terapeutice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea mușchilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu greutăți
pentru exerciții fizice (adaptate pentru uz
medical), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi cu arc de mercur
pentru uz terapeutic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate de
masaj acţionate electric, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi de
căldură de uz medical, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate pentru
stimularea terapeutică a mușchilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vibratoare cu aer cald pentru uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instrumente de chiropraxie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
centuri medicale electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate de
masaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu comprese termoelectrice de uz
medical, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dispozitive pentru mobilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru terapie galvanică,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu benzi de kinesiologie, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu electrostimulatoare transcutanate pentru
stimularea nervilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu echipament
pentru exerciţii fizice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
terapeutice cu aer cald, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu paturi
de masaj de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi cu
raze ultraviolete pentru uz medical, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu electrozi pentru neurostimularea electrică
transcutanată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi pentru acupresură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lămpi cu cuarț pentru uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru utilizare în tonifierea
mușchilor pentru reabilitare medicală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate pentru fototerapie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stimulatori neuromusculari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu radiatoare cu
infraroșii pentru uz terapeutic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de electrostimulare utilizate
în tratamentul terapeutic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate cu
infraroșii de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu păpuși
gonflabile (păpuși sexuale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu stimulente
sexuale pentru adulți, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru activitatea sexuală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
pentru activitatea sexuală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru activitatea sexuală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu penisuri
artificiale (stimulente sexuale pentru adulți),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vibratoare sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
penisuri artificiale sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vagine artificiale sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu bile
benwa, sub formă de accesorii sexuale pentru



adulți, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării erotice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dopuri anale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipament pentru exerciții fizice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipamente și aparate pentru exerciții
de reabilitare medicală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru exerciții fizice de uz medical, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu bare
asimetrice pentru exerciții fizice (adaptate pentru
uz medical), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de monitorizare a
inimii purtate în timpul exercițiilor fizice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu biberoane pentru hrănirea sugarilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tetine pentru hrănirea sugarilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu biberoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cleme de
prindere pentru suzete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cleme pentru
suzete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cupe protectoare pentru sâni,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive pentru calmarea durerilor
provocate de erupția dinților, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozive de închidere pentru biberoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării care zornăie cu inele pentru dentiție
încorporate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu linguri antivărsare pentru
administrarea medicamentelor la copii mici,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu linguri pentru pacienți cu tremor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pahare cu cioc pentru alimentare (de
uz medical), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pompe de alimentare
enterală, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pompe de sân, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pompe de
sân pentru mamele care alăptează, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
protecții pentru biberoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu recipiente pentru
biberoane, servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu sticle pentru stocarea
laptelui matern, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suzete de uz pediatric,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suzete pentru nou-născuți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tetine, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tetine de biberon, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tetine de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suzete
pentru sugari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biberoane pentru sugari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suzete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suzete pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suzete pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suzete și tetine pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sticle pentru biberoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biberoane pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu centuri abdominale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corsete abdominale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu comprese
abdominale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate pentru tratarea
acneei, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ace de acupunctură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măşti
de anestezie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brăţări anti-greaţă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dinţi artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu maxilare artificiale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu membre artificiale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochi artificiali,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bandaje, elastice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ploşti, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stimulatoare cerebrale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu canule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
catetere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu saltele pentru naştere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole de îmbrăcăminte de compresie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prezervative, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cârje, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu defibrilatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu freze dentare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate dentare,
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dializoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cornete
acustice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu electrocardiografe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
forcepsuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gastroscoape, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mănuşi pentru masaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hemocitometre,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu proteze capilare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
auditive, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu stimulatoare cardiace,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de monitorizare a ritmului
cardiac, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu centuri hipogastrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive implantabile de administrare
subcutanată a medicamentelor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
inhalatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu insuflatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lanţete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu centuri pentru gravide,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate şi instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cupe menstruale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aspiratoare
nazale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mese de operaţie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
oftalmometre, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu oftalmoscoape, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate ortodontice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu încălţăminte
ortopedică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tălpi ortopedice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole ortopedice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pesare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru exerciţii fizice de uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pulsometre, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu recipiente
pentru aplicarea medicamentelor, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scalpele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu eşarfe (bandaje de
susţinere), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sfigmomanometre, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu spirometre (aparate medicale), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
linguri pentru administrarea medicamentelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu stenturi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu stetoscoape,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ciorapi pentru varice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cămăşi de forţă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
platfus, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sonde chirurgicale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate şi instrumente chirurgicale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cuţite
chirurgicale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu roboţi chirurgicali, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu seringi pentru injecţii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu comprese
termoelectrice (chirurgie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu trocare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu centuri ombilicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sonde uretrale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seringi uretrale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
şi instrumente urologice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu costume
exoscheletice robotizate, de uz medical, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru măsurarea colesterolului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu halate pentru examinarea pacienților, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu inele biomagnetice de uz terapeutic sau
medical, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu măști faciale terapeutice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu zdrobitoare de medicamente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de umplere a golurilor din structura
osoasă, realizate din materiale artificiale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mese pentru examinare medicală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate medicale de răcire pentru tratarea
insolațiilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tăietoare de pastile, servicii
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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 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
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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
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,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de 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
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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
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
cremă pentru albirea pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu balsam contra
iritație de scutec pentru bebeluși, 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
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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
(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
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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
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
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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
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, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de 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,
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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
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, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de toaletă 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
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
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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
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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
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, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de 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
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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, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cremă pentru 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
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
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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
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
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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,
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
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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
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,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de 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
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corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu uleiuri naturale pentru parfumuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă antiperspirante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu antitranspirante de
uz personal, 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
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
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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
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
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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
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,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de 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, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cremă pentru 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

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



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
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
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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
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
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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
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

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



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,
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, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse de
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
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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
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 produse de toaletă antiperspirante,

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.

───────
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(210) M 2022 08062
(151) 08/11/2022
(732) CIPRIAN-IOSIF BENGA, STR.

ALUNIȘ, NR. 13, SAT SOHODOL,
JUD. BRAŞOV, COM. BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Veverița Mița

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
03.05.03

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 268
C), maro (Pantone 148C), portocaliu
(Pantone 1495 C), negru (Pantone
Neutral Black), galben (Pantone Yellow)

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 08064
(151) 08/11/2022
(732) CIPRIAN-IOSIF BENGA, STR.

ALUNIȘ, NR. 13, SAT SOHODOL,
JUD. BRAŞOV, COM. BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Motanul Zorro

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 03.01.06

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Neutral Black), alb (Pantone White
000 C), verde (Pantone 2265 C), roz
(Pantone 702 C)

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

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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 08069
(151) 08/11/2022
(732) EDELWEISS MEDIAS

ACCOMODATION SRL, STR.
MOSNEI NR. 152, JUD. SIBIU,
MEDIAȘ, 551051, SIBIU, ROMANIA

(740) NOWAPATENT SRL, STR. LOTRU
NR. 4, BL. 92C, AP. 1, JUD. SIBIU,
MEDIAȘ, 551119, SIBIU, ROMANIA

(540)

Serenity by Edelweiss

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 17.02.01; 17.02.02; 26.01.02;
26.01.04; 29.01.14

(591) Culori revendicate:violet (RAL 4003),
gri, negru, alb

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

43. Închirierea de corturi pentru evenimente,
organizarea de nunți la corturi (mâncare și
băuturi).

───────

(210) M 2022 08072
(151) 09/11/2022
(732) SASTRERIA SRL, SAT MAȘCA

NR. 67, JUD. CLUJ, COMUNA
IARA, 407323, CLUJ, ROMANIA

(540)

IULIA Sasu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

14. Articole de bijuterie, pietre preţioase
şi semipreţioase, accesorii pentru bijuterii,
ornamente pentru încălţăminte, ornamente
pentru pălării, ornamente pentru îmbrăcăminte
(din metale prețioase), ace (bijuterii), butoni de
manşetă, butoni de cămașă, broşe (bijuterii),
amulete, cercei, perle (articole de bijuterie),
brăţări pentru ceasuri de mână, obiecte
de artă din metale preţioase, inele pentru
chei (inele de chei cu breloc sau portchei
decorativ), brelocuri medalii, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
insigne din metale preţioase, fire din metale
preţioase (bijuterii), cutii pentru bijuterii, podoabe
(bijuterie), inele (bijuterii), brăţări (bijuterii),
lanţuri (bijuterii), cutii din metale preţioase,
coliere (bijuterii), suport pentru cravate, bijuterii-
pandantive, ștrasuri, casete pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, bijuterii de fildeş,
medalioane (bijuterii), diademe, podoabe din
chihlimbar, curele pentru ceasuri de mână,
decorațiuni de perete din metale prețioase,
husa tip rulou pentru depozitarea bijuteriilor,
mătănii, 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 sărbători (figurine) din metale prețioase,
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altele decât cele pentru brad, ornamente pentru
urechi sub formă de bijuterii, săculeți pentru
bijuterii, adaptați.
24. Materiale textile, lenjerii de pat şi feţe de
mese, perdele din materiale textile, draperii
textile, feţe decorative pentru perne, huse
textile pentru plapume, cuverturi din materiale
textile, huse pentru saltele, huse pentru scaune,
huse pentru perne, materiale textile pentru
mobilier, lambrechine textile, etichete textile,
tapiserii textile, fanioane textile, individualuri
textile, servete textile, ornamente murale
(textile), baldachine (draperii textile), textile din
vâscoză, materiale compozite textile, tesături
întărite (textile), articole neţesute (textile), frotir
(materiale textile), etichete textile imprimate,
pânzeturi (materiale textile), materiale textile
pentru demachiere, prosoape din materiale
textile, materiale textile pentru lenjerie, prosoape
(textile) pentru plajă, materiale textile pentru
dormitor, materiale textile reprezentând piese
textile utilizate la broderii, batiste din materiale
textile, materiale textile neţesute pentru
aşternuturi, prosoape (textile) pentru copii mici,
prosoape de bucătărie (materiale textile), saci
de dormit (lenjerii), materiale textile pentru
confecţionarea lenjeriilor, cuverturi, materiale
textile pentru decorarea ferestrelor, tesături
pentru decoraţiuni interioare, mochetă (ţesături),
pilote cu puf de gâsca, huse pentru pilote şi
plăpumi, plăpumi.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
rochii de mireasă, rochii pentru femei, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
rochii lungi de seară, rochii pentru gravide,
rochii pentru domnișoare de onoare, rochii
și cămăși de damă pentru plajă, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, baticuri, bandane,
articole purtate în jurul gâtului, halate de
baie, articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană, baticuri de purtat la gât, baticuri de
pus pe cap, bluze, blănuri, bluzoane, bolerouri,
brâuri (îmbrăcăminte), caftane, cămăși, cămăși
stil sport, cămăși și furouri, căptușeli
confecționate (piese vestimentare), ciorapi,
colanți, chimonouri, combinezoane, confecții,
costume, costume de baie (galanterie), costume
de dans, costume de damă, costume de gală,
costume de jogging (îmbrăcăminte), costume
de seară, costume populare (îmbrăcăminte),
cravate, egări, echipament sportiv, flanele, fuste,
fuste-pantalon, geci, haine de stradă, haine de
ploaie, gulere, haine din lână, haine tricotate,

halate de casă, halate de plajă, halate pentru
gravide, hanorace, îmbrăcăminte impermeabilă,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte formală
de seară, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte țesută, jachete
(îmbrăcăminte), maiouri, lenjerie intimă și de
noapte, mantale, mănuși, măști, paltoane,
pantaloni, pantaloni scurți, papioane, pardesiuri,
pelerine, robe (robe tradiționale), salopete,
șaluri și eșarfe, șalvari, sarafane, sariuri,
saronguri, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), smochinguri, șorturi, șosete și
ciorapi, stihare, sutane, taioare, togi, șoșoni,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși
fără mâneci), trenciuri, tricotaje, tricouri, tunici,
uniforme, veste de piele, veste matlasate, veste
din fleece, creaţii vestimentare (articole de
îmbrăcăminte), pălării.
35. Servicii de comerț și regruparea, pentru alte
persoane a produselor așa cum au fost descrise
în clasele 14, 24 și 25 (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata a produselor menționate anterior,
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru comerțul cu amănuntul, servicii oferite
de un magazin, servicii oferite de un magazin
on-line, servicii de expunere comercială de
mărfuri, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, lucrări de
birou, servicii de agenții de import-export,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul
și/sau cu ridicata, gestionare și organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare, servicii
de publicitate, marketing și promovare, difuzare
de anunțuri publicitare, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produsele descrise în clasele 14, 24
și 25.
40. Croitorie, croitorie la comandă, servicii de
croitorie, cusut artizanal, croitorie (confecții la
comandă), croitorie pentru bărbați, femei și copii.
41. Organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, antrenare
(instruire), academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, transfer de know-how (instruire),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), organizarea
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şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, predare servicii educaţionale/servicii
de instruire, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), organizare festivaluri, spectacole,
evenimente culturale şi artistice, evenimente
mondene, concursuri mondene, festivaluri de
modă, evenimente de modă, prezentări de
modă, spectacole de modă, teatru de modă,
teatru de păpuşi şi marionete, activităţi cultural-
artistice, expoziţii, concursuri de frumuseţe,
concursuri de miss, concursuri de modă,
preselecţii, concursuri, castinguri, caravane,
turnee, competiţii artistice, petreceri mondene,
organizarea de proiecte şi programe de training
internaţionale, europene.
42. Creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului
(design), servicii de design oferite de o casă
de modă, servicii de consultanţă în design
vestimentar, design vestimentar pentru terţi,
design de accesorii de modă.

───────

(210) M 2022 08079
(151) 09/11/2022
(732) SKI2BIKESHOP SRL, STR.

MĂRULUI NR. 15, AP. 4, SAT
DUMBRAVITA, JUD. TIMIȘ,
COMUNA DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

sport n joy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
gri, Alb

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

41. Servicii furnizate de cluburi sportive,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, sport și fitness, activități sportive
și culturale, servicii sportive și de fitness,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, servicii de divertisment furnizate
la cluburi sportive private (country club),
organizare de turnee sportive, organizare și
coordonare de competiții sportive, antrenament
sportiv, servicii sportive, organizarea turneelor
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
activități sportive, coaching sportiv, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, servicii de educație sportivă, organizare
de evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, producție de evenimente
sportive, servicii de educare sportivă, cursuri
de pregătire sportivă, servicii de pregătire
sportivă, furnizarea de săli de sport, servicii de
antrenament pentru activități sportive, servicii
educative în domeniul sportului, organizare de
antrenamente de sport, furnizare de săli de sport,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
servicii educaționale și de instruire referitoare
la sport, servicii educaționale și de instruire cu
privire la sport, cursuri, antrenament și instruire
în domeniul sportului, furnizare de servicii de săli
și cluburi de sport.

───────

(210) M 2022 08083
(151) 09/11/2022
(732) MARIAN MITOCARIU, STR.

PETRU RAREȘ, BL. 24, SC. A,
ET. 3, AP. 13, JUDET IASI, TIRGU
FRUMOS, 507055, IAȘI, ROMANIA

(540)

FIZZMANN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Portofele, portofele din piele, port-
abonament, portmonee de piele, portmonee
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de uz general, portmonee din piele, portofele
atașabile la curea, portofele cu fixare pe gleznă,
portofele de purtat sub braț, portofele de
încheietura mâinii, portofele din piele pentru
cardurile de credit, portofele fixate la încheietura
mâinii, portofele, inclusiv portcarduri.

───────

(210) M 2022 08088
(151) 09/11/2022
(732) WOLF BROTHERS CINEMA, STR.

SOLD PETRE TINA NR. 2, BL. 9B,
SC. A, ET. 3, AP. 22, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRIO TANGO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de promovare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 08089
(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, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCURESTI , 011882, ROMANIA

(540)

MC Brown
(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 08092
(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. EMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MC Violet
(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 08095
(151) 09/11/2022
(732) GABION FOOD SRL, STRADA

VASILE LASCAR, NR. 48-50,
PARTER, AP. 5, SECTOR 2,
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)

VENUSIAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, furnizare de cazare temporară,
furnizare de cazare pentru vacanțe, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de informații cu privire la rezervarea de
locuri de cazare, furnizare de informații cu privire
la hoteluri, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant și bar,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2022 08096
(151) 09/11/2022
(732) CLAUDIU NECȘULESCU, STR.

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

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

(540)

JIDVEI FĂRĂ CUVINTE
(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 târnave altele decât
uleiurile esențiale.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, comerț și regruparea în avantajul terților
a produselor cuprinse în clasa 33 (exceptând

transportul lor), prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziții cu scop comercial și publicitar.

───────

(210) M 2022 08100
(151) 09/11/2022
(732) SKY TEAM CONSULTING SRL,

STRADA BRAȘOV 12B- 12C, SAT
PASĂREA, JUDEȚ ILFOV, COM.
BĂNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FLORĂRESCU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.21; 05.03.16;
26.04.05; 29.01.13

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, flori, plante cu flori, bulbi, puieţi şi
seminţe pentru plantare, flori taiate, aranjamente
florale, buchete si ghirlande din flori proaspete
sau uscate, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, pomi de Crăciun,
ierburi de grădină, proaspete, flori comestibile,
proaspete, tufe si arbusti, coroane din flori
naturale, corsaje din flori proaspete.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
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agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi şi
seminţe pentru plantare, flori taiate, aranjamente
florale, buchete si ghirlande din flori proaspete
sau uscate, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, pomi de crăciun,
ierburi de grădină, proaspete, flori comestibile,
proaspete, tufe si arbusti, coroane din flori
naturale, corsaje din flori proaspete (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
flori taiate, aranjamente florale, buchete si
ghirlande din flori proaspete sau uscate, flori
uscate pentru decorare, plante uscate pentru
decorare, pomi de crăciun, ierburi de grădină,
proaspete, flori comestibile, proaspete, tufe
si arbusti, coroane din flori naturale, corsaje
din flori proaspete, procesarea administrativă
a comenzilor de cumpărare, furnizarea unei
piețe on-line pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de târguri si expoziții de flori și plante în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrarea de flori, livrarea de
mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, telefonic sau online, colectare,
transport și livrare de produse.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural,
artistic, de divertisment şi sportive, organizarea
de târguri în scop cultural, artistic, de
divertisment, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, furnizare
de informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţele online şi pe

internet, organizarea şi susţinerea de colocvii,
congrese, seminarii, organizare de cursuri,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de concursuri, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), coordonare de evenimente de
divertisment, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, închirierea de decoruri pentru
spectacole, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, florarii, servicii de aranjare a florilor,
design floral, amenajarea si ingrijirea de gradini,
design peisagistic, inchiriere de flori, servicii
de îngrijire a plantelor, gradinărit peisagistic,
amenajare peisagistica, proiectare peisagistică,
îngrijirea gazonului, îngrijirea grădinii sau
a straturilor de flori, servicii de realizare
aranjamente florale, confectionarea de coroane,
cultivarea plantelor, servicii de pepinieră,
furnizare de informații despre grădinărit.

───────
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STR. PĂDURARILOR, NR. 47,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.02

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

clase:
44. Servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii prestate de saloane de înfrumusețare,
servicii pentru îngrijirea pielii, părului și a
corpului, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii furnizate
de saloane de coafură și înfrumusețare, saloane
de frumusețe, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de consultanță
cu privire la îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii de salon de bronzare prin
pulverizare, servicii de salon de coafor, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii, servicii
oferite de saloane de manichiură.

───────

(210) M 2022 08105
(151) 09/11/2022
(732) RAVITEX BUS SRL, STR. LIVIU

REBREANU, NR. 4, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

powered by RAVITEX
RaviCamper

www.ravicamper.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19;
06.01.02; 18.01.08; 26.11.01; 26.01.03

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

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

39. Servicii de închiriere în legătură cu transport
și depozitare.

───────

(210) M 2022 08102
(151) 09/11/2022
(732) TANLINES SOLLUTION S.R.L.,

SB
Sunny Bunny
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OTELARILOR, NR. 25, BL. E2, SC.
3, AP. 121, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
800606, GALAȚI, ROMANIA

(540)

T Trendmark

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.19;
27.05.21

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
9. 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, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
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, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2022 08114
(151) 10/11/2022
(732) SOLINA ROMANIA SRL, CALEA

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

(540)

GUSTOSO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 08107
(151) 09/11/2022
(732) TREND VIZUAL STORE SRL, STR.
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(210) M 2022 08115
(151) 10/11/2022
(732) COSTIN SORIN DOGIOIU, STR.

VISARION NR. 18, CORP A, SC.
4, AP. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

atoll

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.13.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#3d8b8b), alb (HEX #fffffd)

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

41. Activități educative, servicii de divertisment,
activități culturale, organizarea de spectacole,
furnizarea facilităților de recreere.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de cafenea, servicii
de catering.

───────

(210) M 2022 08118
(151) 10/11/2022
(732) RADICAL SOLUTIONS S.R.L.,

STR. ARISTOTEL PAPPIA NR.
40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RADICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

9. Baterii pentru laptopuri, încărcătoare pentru
laptopuri
35. Servicii de comerț online și offline cu baterii
pentru laptopuri și încărcătoare pentru laptopuri

───────

(210) M 2022 08120
(151) 10/11/2022
(732) ANDREI LUNGU, STR.CAMIL

PETRESCU NR. 3D, ET. 1, AP.105,
JUD. BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

PURRINGTERS
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(531) Clasificare Viena:
26.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

36. Servicii financiare în legătură cu monede
digitale, tranzacții financiare prin blockchain,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, emitere de bonuri
valorice, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare, organizare de tranzacții
financiare, servicii de tranzacții financiare online,
procesarea operațiunilor de plată pe internet,
servicii de portofel electronic (servicii de plăți),
schimburi financiare de criptomonede, transfer
electronic de criptoactive
42. Minare de criptomonede, găzduirea unui site
pentru stocare electronică de fotografii digitale
și videoclipuri, gazduire de continut digital,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
stocare de date folosind tehnologia blockchain,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, servicii interactive
de găzduire care permit utilizatorului să publice
și să distribuie propriile sale conținuturi și imagini
online, platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
găzduirea de platforme de tranzacții pe internet,
blockchain ca serviciu (BaaS), furnizare de
uz temporar online de software nedescărcabil,
servicii de autentificare a utilizatorilor prin
tehnologie blockchain.

───────

(210) M 2022 08123
(151) 10/11/2022
(732) SC GERAICO PROD COM, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
30B, JUD. HUNEDOARA, HAȚEG,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

abour

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 10.01.13

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

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

───────

(210) M 2022 08135
(151) 10/11/2022
(732) MIHAI ZAHARIA MUNTEANU,

STR VASILE CARLOVA NR. 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 26.01.01

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

9. Conținut media înregistrat sau descărcabil.
───────

(210) M 2022 08137
(151) 10/11/2022
(732) FUNDAȚIA THE INSTITUTE/

INSTITUTUL, STR. GRIGORE
COBĂLCESCU NR. 50, SUBSOL,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INTERNETICS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.04.05; 26.11.06; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2728C), alb

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

35. Marketing pe internet, organizare de licitații
pe internet, publicitate pentru terți pe internet,
difuzarea publicității pe internet pentru terți,
vânzări prin licitații disponibile pe internet, servicii
de publicitate, kimizate prin internet, servicii
de publicitate furnizate pe internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, organizare și coordonare de licitații pe
internet, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, servicii de consultanță în
domeniul marketingului pe internet, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi

prin internet, furnizare de informații despre
produse de larg consum prin internet, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse și
servicii ale acestora pe internet, furnizare de
informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, publicitate online, servicii de comenzi
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii online
de prelucrare de date, servicii de publicitate
și marketing online, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, realizare
de sondaje online de cercetare în domeniul
administrării afacerilor, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop- urilor online,
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, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, coordonare
de evenimente comerciale, realizarea de
evenimente comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și susținere de evenimente comerciale,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
promovare în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de marketing în legătură cu
evenimente de sporturi electronice, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
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promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, servicii publicitare și de promovare,
promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, organizarea întâlnirilor de afaceri,
organizare de târguri comerciale, organizare
de expoziții comerciale, organizare de licitații
virtuale interactive, organizare de întâlniri
de afaceri, organizarea și coordonarea de
licitații, organizare de prezentări cu scop
comercial, organizare și coordonare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale, organizarea de expoziții în scopuri
publicitare, organizare de expuneri în scop
de afaceri, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare și coordonare de
întâlniri de afaceri, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, organizare și coordonare de târguri
legate de publicare, organizare și coordonare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și coordonare de
expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare.
36. Servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale, colectare de fonduri, coordonarea

strângerilor de fonduri, servicii de fonduri
de binefacere, colectare de fonduri de
binefacere, organizare de colecte de fonduri,
strângere de fonduri în scopuri comemorative,
coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, strângere de fonduri de binefacere
în vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
finanțare de proiecte: organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, organizare de
finanțări pentru proiecte sportive, culturale
și de divertisment, finanțarea proiectelor de
dezvoltare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
servicii de strângere de fonduri în scopuri
politice, coordonarea activităților de strângere
de fonduri în scopuri comerciale, servicii de
strângere de fonduri prin site-uri de finanțare
participativă, strângere de fonduri de binefacere
în vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
servicii de strângere de fonduri în scopuri
caritabile prin organizarea și realizarea de gale.
41. Realizarea de concursuri pe internet,
organizare de concursuri pe internet, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de muzică în format digital
de pe internet, furnizare de informații despre
divertisment prin intermediul intemetului, servicii
de jocuri electronice furnizate prin intermediul
internetului, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii în domeniul jocurilor
electronice și competiții organizate prin internet,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de jocuri interactive pe calculator
cu jucători multipli, prin internet și rețele de
comunicații electronice, furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
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sau de pe internet, instruire în tehnici
de comunicare, servicii educaționale privind
abilitățile de comunicare, servicii de instruire în
abilități de comunicare, furnizare de instruire
în materie de tehnici de comunicare, servicii
de educație pentru comunicarea de metode
de predare referitoare la procesarea datelor,
organizare de competiții educative, organizare
de competiții artistice, administrare (organizare)
de competiții, organizare de competiții
recreative, organizare de jocuri și competiții,
organizare și coordonare de competiții,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de competiții în scopul instruirii,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizarea de competiții în scopuri culturale,
organizare de jocuri, competiții și concursuri cu
întrebări, organizare și coordonare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
organizare de seminarii educative, organizare
de expoziții educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, organizarea de simpozioane
pe teme de educație, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de seminarii cu scop educativ,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare și conducere de
conferințe educative, organizare de expoziții
în scopuri educative, organizarea de expoziții
cu scopuri educative, servicii de prezentare
în scopuri educative, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de convenții
cu scopuri educative, organizare de conferințe
cu scopuri educative, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri în domeniul educație sau
divertisment, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, planificare de seminare în scopuri
educaționale, organizare de spectacole în
scopuri educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente culturale
în cadrul comunităților, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii oferite de ateliere recreative,
servicii oferite de ateliere de formare, servicii

oferite de ateliere organizate în scopuri culturale,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, organizare de ateliere și seminare,
organizarea de ateliere de lucru, coordonare de
cursuri, seminarii și ateliere de lucru, organizare
de ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, organizare de ateliere de lucru
și seminarii în aprecierea artei, organizare de
webinare, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
instruire pentru adulți, educație și instruire,
organizare de seminare de instruire, desfășurare
de seminarii de instruire, servicii educative și
de instruire, formare în domeniul publicității,
organizarea de seminarii în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor.

───────

(210) M 2022 08145
(151) 10/11/2022
(732) ONUL GUARD SRL, STR.

(540)

ONUL GUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

BRUTARIEI NR.87A, JUD.
IALOMITA, GHEORGHE DOJA,
IALOMIȚA, ROMANIA
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(210) M 2022 08146
(151) 10/11/2022
(732) VIPERA GUARD SRL, STR.

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

(540)

VIPERA GUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2022 08148
(151) 10/11/2022
(732) CLINICA DR. MARIUTA SRL,

PIATA 22 DECEMBRIE NR.
7, BL. 7, SC. A, AP. 70, JUD.
NEAMT, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

Clinicile Dr. Măriuța
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Servicii de tehnician dentar
44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de analize medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
de igienă orală, stomatologie, stomatologie
estetică, servicii de igienă dentară

───────

(210) M 2022 08152
(151) 10/11/2022
(732) ANTOANETA-ZORINA ENESCU,

SAT PUCHENII MOȘNENI NR.
365, JUDETUL PRAHOVA, COM.
PUCHENII MOȘNENI, PRAHOVA,
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)

Canal Zorina Enescu 10

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 26.11.01; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.04

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

clase:
38. Difuzare video, transmisii video, servicii de
transmisie video, transmisie video prin rețele
digitale, transmitere video interactivă în rețele
digitale, transmitere de date video pe internet,
servicii de difuzare video, audio și tv, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, difuzare de material audio și
video pe internet, furnizarea accesului la un
portal de video-sharing, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
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rețelelor de calculatoare, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, conținut creat de utilizatori, conținut
audio și de informații, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, servicii de
telecomunicații.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, servicii ale studiourilor de
televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, educație,
instruire, divertisment, activitați culturale, servicii
educative și de instruire, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare electronică de texte
și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii de divertisment audio, producție de
înregistrări audio, editare de înregistrări audio,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, producție
de materiale video, elaborare de materiale
educative, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de

divertisment și evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, proiectarea filmelor, editare de
film, producții de film, altele decât filmele
publicitare, proiecție de filme video, regizare
de filme, alta decât de filme publicitare,
montaj de filme cinematografice, producție de
filme cinematografice, producție de filme pentru
televiziune, servicii de producție de filme, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de efecte speciale pentru filme,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii educative în arta cinematografiei,
producție de clipuri grafice cinematografice,
servicii în producția de filme de animație,
servicii de studio pentru înregistrarea filmelor
cinematografice, servicii în producția de filme
cinematografice și telefilme, servicii de editare
audio și video, producție de programe
radiofonice și de televiziune, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
pregătire și producție de programe de radio și
televiziune.

───────

(210) M 2022 08153
(151) 11/11/2022
(732) SMART FAMILY SRL,

BULEVARDUL BASARABIA NR.
86, CAMERA 2, BLOC A3, SCARA
A, ETAJ 3, AP. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022119, ROMANIA

(540)

Mamici cu Lipici

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Articole din hârtie şi carton personalizate,
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,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, huse, coperţi
şi dispozitive de strângere sau fixare a hârtiei,
dosare pentru documente, albume, ascuţitori de
creioane, articole din hârtie de unică folosinţă,
bavete, şerveţele şi garnituri de masă din
hârtie, pungi de hârtie, plicuri şi cutii pentru
ambalat, benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, invitaţii (papetărie), pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, suporturi pentru cărţi, semne de cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou, calendare, suporturi de pahare din
hârtie, benzi desenate, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, plicuri (papetărie), mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), bandă de hârtie gumată
(papetărie), etichete personalizate din hârtie
sau carton, ecusoane cu nume (articole de
birou), orare tipărite, materiale tipărite, publicaţii
tipărite, articole pentru şcoală (papetărie), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
autocolante.
18. Etichete autoadezive din înlocuitori de piele.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile,ţesături
adezive care se aplică utilizând căldura, banere
din material textil sau plastic, etichete din
material textil, materiale plastice (înlocuitoare de
ţesături.
26. Broderie/articole ornamentale (broderie),
etichete textile persoanalizate termoadezive
pentru decorarea articolelor textile, benzi de
prindere cu scai şi puf, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, aplicaţii (mercerie), insigne
pentru purtare, nu din metale preţioase.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor nealimentare, etichetelor si
produselor de papetarie (cu excepţia

transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
ale agenţiilor de publicitate, distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, distribuirea
de eşantioane, publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, marketing.

───────

(210) M 2022 08156
(151) 10/11/2022
(732) OLISO APART HUFF SRL, STR.

GHEORGHE BARIȚIU NR. 1,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

Anam Cara To
infinity and beyond

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de acoperire a capului (voaluri),
articole de acoperit fața (articole de
îmbrăcăminte), nu pentru scopuri medicale
sau sanitare, articole de îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de purtat pe cap
pentru copii, articole din piele care servesc la
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole purtate în jurul gâtului, articole
vestimentare pentru bărbați, halate de baie,
slip bărbătesc de baie, bandane, banderole
pentru cap, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, batiste de buzunar,
bentițe antitranspirante, bentițe antitranspirante
pentru cap, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe pentru cap, bentițe
și manșete absorbante, bikini, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler înalt, bluze cu guler pe gât, bluze de
corp, bluze de trening, bluze pentru gravide,
bluze scurte, bluzițe de noapte, bluzițe pentru
bebeluși, boa (eșarfe din pene), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), body-uri din plasă, body-
uri (lenjerie de corp), body-uri purtate de
dansatori, bolerouri, bonete, bonete (articole
care servesc la acoperirea capului), bonete de
noapte, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
brâie (îmbrăcăminte), brâie pentru smoching,
brâuri (imbrăcăminte), bretele pentru bărbați,
bretele pentru imbracaminte, bretele pentru
sutiene (piese vestimentare), broboade (articole
de îmbrăcăminte), burka, burtiere pentru femei
însărcinate (articole de îmbrăcăminte), burtiere
(lenjerie de corp), burtiere tip chilot, bustiere,
căciuli de blană artificială, cămăși, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, camasi cu maneca lunga, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de noapte, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din fibre de
ramie, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși pentru gravide,
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, cămăși și

furouri, camizole, camizole de noapte, cape
și pelerine, capoate, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), centuri de piele, centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
materiale textile, centuri din piele sintetică,
chador, chiloței pentru bebeluși, chiloți de damă,
chiloți pentru femei, chiloți tanga, chimonouri,
chimonouri lungi (nagagi), ciorapi, ciorapi 3/4,
ciorapi antiperspiranți, ciorapi până la genunchi
cu bandă elastică, ciorapi trei-sferturi, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), clini pentru body-
uri purtate de dansatori (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi de pantofi
(părți de articole de îmbrăcăminte), clini pentru
ciorapi (părți de articole de îmbrăcăminte), clini
pentru colanți (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părți de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), clinuri pentru
subraț (părți de articole de îmbrăcăminte),
colanți, colanți cu bretele, colanți de lână,
combinezoane, combinezoane de protecție,
combinezoane (lenjerie de corp), combinezoane
pentru bebeluși, combinezoare (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit, confecții, corsaje, corsete
(articole de îmbrăcăminte), corsete (lenjerie de
corp), corsete pentru talie, costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie, costume
de baie (galanterie), costume de baie întregi,
costume de baie întregi cu bureți pentru sutien,
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru bărbați și femei, costume de
baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de bebeluși, cravate de mătase,
crinoline, curele (accesorii vestimentare), curele
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele din
piele (îmbrăcăminte), curelușe pentru fixarea
ciorapilor bărbătești, egări, egări (pantaloni),
eșarfă tubulară, eșarfe, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), eșarfe de cașmir, eșarfe de
mătase, eșarfe de purtat pe umeri, eșarfe de
pus pe cap, eșarfe pentru bărbați, eșarfe pentru
cap, eșarfe pentru gât, espadrile, eșarfe pentru
gât (fulare), etolă din blană sintetică, etole
(blănuri), extensii pentru sutien, fesuri, flanele,
flanele de lână, fracuri, fular tip manșon, fulare
(eșarfe pentru gât), fulare (îmbrăcăminte), fulare
tubulare, furouri (articole de îmbrăcăminte),
fuste, fuste plisate, haine de casă, haine de
iarnă, haine de lucru, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru bărbați, haine de
stradă pentru băieți, haine de stradă pentru copii,
haine de stradă pentru femei, haine de stradă
pentru fete, haine din denim (jachete, pardesie
etc.), haine din lână, haine impermeabile de
purtat în aer liber, haine pentru copii, haine
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și jachete de blană, haine tricotate, halate,
halate de baie, halate de baie cu glugă, halate
de casă, halate de plajă, halate pentru botez,
halate pentru gravide, hanorace, hanorace
cu glugă, hanorace sport, helănci, hijaburi,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), îmbrăcăminte din denim,
îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din latex,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din piele
pentru motocicliști, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru navigație, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități în
aer liber, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
vremea rea, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru dormit,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari și copii mici, impermeabile,
îmrăcăminte cu protecția contra vântului,
încălzitor de găt, indispensabili, izmene, jachete,
jachete cămașă, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete de antrenament, jachete de
blană, jachete de călărie, jachete de lucru cu
întăritură impermeabilă la umeri, jachete de
motociclism, jachete de safari, jachete de seară,
jachete de stradă, jachete de tenis, jachete
de trening, jachete de vânătoare, jachete din
bumbac, jachete din denim, jachete din piele de
antilopă, jachete din piele de oaie, jachete din
polar, jachete din tricot, jachete (îmbrăcăminte),
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
în carouri de genul celor purtate de tăietori
de lemne, jachete lungi, jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
bărbați, jachete pentru costume, jachete pentru
femei, jachete reflectorizante, jachete safari,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), jartiere de mireasă, jeanși
denim, jersee, jerseuri (îmbrăcăminte), jerseuri
pentru volei-bal, jiletci, jobene, jupoane, jupoane
scurte, khimaruri, kilturi (fuste scoțiene din
tartan), lavaliere, lenjerie de corp, lenjerie de
corp antiperspirantă, lenjerie de corp lungă,
lenjerie de corp pentru bebeluși, lenjerie de corp
termică, lenjerie de damă, lenjerie funcțională,
lenjerie intimă, lenjerie intimă antiperspirantă,
lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie intimă

pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, lenjerie intimă și de noapte, lenjerie
intimă sudorifugă, lenjerie intimă tip boxer,
lenjerie intimă tricotată, lenjerie lungă, lenjerie
pentru gravide, livrele, maiouri, maiouri cu
mânecă lungă, maiouri de alergare, maiouri
de corp, maiouri interioare sau de noapte
pentru femei, maiouri pentru sport, manșete
(îmbrăcăminte), manșoane de blană, manșoane
(îmbrăcăminte), mantale, mantale de ploaie,
mantii de blană, mantile, mantouri, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), mănuși cu un deget
pentru snowboard, mănuși de camuflaj, mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană,
mănuși lungi fără deget, mănuși până la cot
fără degete (îmbrăcăminte), mănuși pentru
costume impermeabile, mănuși tricotate, măști
de față (articole de modă), măști de față
(îmbrăcăminte), măști pentru dormit, măști
pentru ochi, mitene (îmbrăcăminte), mitre
(pălării), muu muu (rochii hawaiiene largi, cu
modele multicolore), neglijeuri, pălării, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de hârtie
(îmbrăcăminte), pălării de hârtie pentru bucătari
șefi, pălării de hârtie pentru infirmiere, pălării de
modă, pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de
soare, pălării din blană, pălării din hârtie folosite
ca articole vestimentare, pălării din lână, pălării
fascinator, pălării fedora, pălării mici, pălării
pentru femei, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), pălărioare de soare, paltoane,
paltoane cu umplutură din puf, pantalonași
bufanți cu volane (de noapte), pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni, pantaloni bufanți până la genunchi,
pantaloni bufanți scurți, pantaloni capri, pantaloni
cargo, pantaloni chino, pantaloni colanți,
pantaloni colanți pentru gravide, pantaloni
corsar, pantaloni de antrenament, pantaloni de
călărie, pantaloni de catifea cord, pantaloni
de corp, pantaloni de drumeție, pantaloni
de golf, pantaloni de jogging, pantaloni de
jogging (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
de ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
ploaie, pantaloni de protecție, pantaloni de
purtat pe deasupra, pantaloni de relaxare,
pantaloni de schi, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni din piele, pantaloni
ecosez, pantaloni foarte scurți, pantaloni
gaucho, pantaloni impermeabili, pantaloni kaki
(articole de îmbrăcăminte), pantaloni largi,
pantaloni lungi, pantaloni matlasați de uz sportiv,
pantaloni mulați, pantaloni pentru asistente
medicale, pantaloni pentru copii, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), pantaloni pentru
gravide, pantaloni pentru yoga, pantaloni
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rezistenți la vânt, pantaloni salopetă cu pieptar,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni scurți de golf, pantaloni
scurți de protecție, pantaloni scurti de tip capri,
pantaloni scurți din material plușat, pantaloni
scurți matlasați de uz sportiv, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni scurți pentru sport,
pantaloni sport, pantaloni sport care absorb
umezeala, pantaloni stil călărie, pardesie din
molton, pardesie din piele, pardesie scurte,
pardesiuri, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, pături cu
mâneci, pelerine, pelerine de damă, pelerine
impermeabile, veste de pescar, articole de
îmbrăcăminte din piele, pijamale, pijamale
(numai din tricot), pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, costume de plajă, plastroane
de cămăși, plătci de cămașă, podoabe purtate
de preoții catolici pe brațul stâng în timpul
liturghiei, ponchouri, ponchouri de ploaie,
protecție pentru gât, protecții pentru guler,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), pulover
(articole de îmbrăcăminte), pulovere, pulovere
cu glugă, pulovere cu guler înalt, pulovere cu
guler pe gât, pulovere din molton, pulovere fără
mâneci, pulovere groase, pulovere tip polo, rame
pentru fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
redingote, robă de botez, robe pentru cor, robe
(robe tradiționale), rochii de gală pentru femei,
rochii de mireasă, rochii de plajă, rochii de tenis,
rochii din imitație de piele, rochii din piei, rochii
din piele, rochii lungi de seară, rochii pentru
domnișoare de onoare, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, rochii pentru sugari și copii
mici, rochii și cămăși de damă pentru plajă,
sacouri de gală, sacouri sport, salopetă de copii,
salopete, salopete de lucru, salopete de schi,
salopete pentru asistente medicale, salopete
pentru vânătoare, salopete scurte, salopete
scurte (articole de îmbrăcăminte), salopete
umplute cu puf, șaluri, șaluri de ocazie, șaluri de
pus pe cap, șaluri din pene, șaluri (numai din
tricot), șaluri pentru umeri, șaluri și eșarfe, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, sarafane, sarafane
(rochii), sariuri, saronguri, saronguri pentru
plajă, scutece, scutece tip chilot (îmbrăcăminte),
șemizete, șepci (articole de îmbrăcăminte), sepci
cu cozoroc, șepci de baseball, șepci pentru
golf, șepci și căciuli pentru sport, șepci sportive,
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), short bărbătesc
de baie, șlapi, slipuri (chiloți de baie), slipuri de
baie, smochinguri, sneakers, șorturi, șorturi de
baie, șorțuri de plastic, şorţuri de unică folosinţă,
șorțuri din hârtie, șorturi femeiești sub formă
de lenjerie intimă, șorțuri (îmbrăcăminte), șorturi

pentru fotbal american, șorturi pentru sport,
șorțuri tip vestă, șosete, șosete antiderapante,
șosete antiperspirante, șosete care absorb
transpirația, șosete cu călcâi întărit, șosete
cu deget, șosete cu talpă, șosete de lână,
șosete fără talpă, șosete impermeabile, jartiere
pentru șosete bărbătești, șosete joase pentru
încălțăminte, șosete până la glezne, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete
pentru sugari și copii mici, șosete pentru tenis,
șosete pentru yoga, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, șosete termice, suspensoare
(lenjerie de corp), sutiene aderente, sutiene
fără bretele (articole de îmbrăcăminte), sutiene
și brasiere, taioare, taioare-pantalon, talonete
pentru ciorapi, ținută stil casual, ținute de
seară, togi, topuri (articole vestimentare), topuri
(cămăși fără mâneci), topuri croșetate, topuri
cu spatele gol, topuri din fleece, topuri
pentru jogging, trenciuri, trening (pantaloni de),
treninguri de nailon și bumbac, treninguri (pentru
sport), tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
tricouri cu mânecă scurtă, tricouri de fotbal,
tricouri de tenis, tricouri din pichet, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri pentru
fotbal american, tricouri pentru rugby, tricouri
pentru yoga, tricouri polo, tricouri sportive fără
mâneci, tricouri tip polo, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), tunici, turbane, tutuuri, uniforme,
uniforme albe pentru bucătari, uniforme de
lucru, uniforme pentru asistente, uniforme
profesionale, uniforme pentru sporturi de
contact, uniforme școlare, văluri (îmbrăcăminte),
veste, veste cu umplutură de puf, veste de
antrenament, veste de departajare, veste de
pescar, veste de piele, veste de vânătoare,
veste din fleece, veste matlasate, veste pentru
camuflaj, veste pentru soccer, veste rezistente
la vânt, veste termice, viziere (articole de
îmbrăcăminte), viziere de soare (articole care
servesc la acoperirea capului), viziere (șepci),
voalete.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare în materie de activități de
marketing, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în marketing, asistență și consultații
în legătuă cu organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în afaceri, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, consultanță în planificarea
afacerilor, 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, marketing de produse, marketing
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digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de lansări de produse,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, 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 de tip pay-
per-click (ppc), 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,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi online, servicii de expunere comercială
de mărfuri, servicii de agenții de import și export,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine
specializate, la standuri, în colțuri specializate,
prin intermediul unui site web, al unei aplicații
mobile sau al oricărei alte forme de mijloace de
comunicare electronică a produselor enumerate
in clasa 25. regruparea în beneficiul tertilor a
pieselor de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru
acoperirea capului (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să le vadă şi să
le achiziţioneze cît mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, comerţ
în spatiu fizic, online, cu amănuntul sau cu
ridicata a produselor proprii.
42. Artă grafică și design, consultanță în
decorațiuni interioare, consultanță în materie de
design, consultanță privind alegerea materialelor
pentru confectii de lux, creare de imbracaminte,
incaltaminte si articole care servesc la
acoperirea capului, decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design vestimentar pentru
terti, design de accesorii de modă, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, design de
bijuterii, design de costume, design de modele,
design de produs, design de pălării, design de
ținute de seară, design pentru îmbrăcăminte
de protecție, design vestimentar pentru terți,
furnizarea unui site cu informații din domeniul
fashion, proiectare de articole care servesc

la acoperirea capului, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de modele, servicii de
consultanță în design vestimentar, servicii de
design de bijuterii, servicii de design de brand,
servicii de design privind vitrinele magazinelor,
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanta in design vestimentar, servicii de
amenajări interioare, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
servicii de consultanţă în materie de design
interior, servicii de informare privind combinatiile
de culori, armonizarea culorilor.

───────

(210) M 2022 08161
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(732) ROXANA- ANDREEA

PROTOPOPESCU, STR. NICOLAE
G. CARAMFIL, NR. 64, BL. XXIH,
SC. B, ET. 4, AP. 28, SECTOR 1,
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)

Rox Talks

(531) Clasificare Viena:
16.01.13; 02.05.01; 27.05.01; 16.03.13;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roz, crem,
negru

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

38. Difuzare video, transmisii video, servicii de
transmisie video, transmisie video prin rețele
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digitale, transmitere video interactivă în rețele
digitale, transmitere de date video pe internet,
servicii de difuzare video, audio și tv, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, difuzare de material audio și
video pe internet, furnizarea accesului la un
portal de video-sharing, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, conținut creat de utilizatori, conținut
audio și de informații, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, servicii de
telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, servicii de
divertisment audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, producție de
materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, producție
de materiale video, elaborare de materiale
educative, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de materiale video on-line,

nedescărcabile, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii oferite de
snack-baruri, localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, 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 baruri, furnizare de
alimente și băuturi în baruri, servire de mâncare
destinată consumului imediat, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────
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(210) M 2022 08168
(151) 11/11/2022
(732) SC CITY HIGH SRL, B-UL

GHEORGHE MAGHERU NR.
28-30, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

angelo grasso

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.08

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
oferite de baruri, baruri de cocteiluri, bodegi
de vin, bufet salate, bufete cu autoservire,
servicii de catering, servicii oferite de ceainării,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețete de gătit, asigurare de hrană si băuturi,
decorare de alimente, decorare de torturi,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente si băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de servicii personalizate de
planificare a meselor prin intermediul unui site,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
închiriere de echipament de catering, închiriere

de echipamente de bar, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, închirieri de distribuitoare
automate de băuturi, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, oranizarea de de recepții pentru
nunți (mâncare și băutură), servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumulu imediat, servicii oferite
de restaurante, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese și restaurante
specializate în preparate la grătar, prepararea
alimentelor, rezervări pentru restaurante și
mese, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de catering hotelier,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru firme, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru banchete si petreceri, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spitale,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncăruri si băuturi la pachet, servicii
de restaurante fast¬food, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de restaurant și bar, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servicii de baruri care servesc bere.

───────
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(210) M 2022 08171
(151) 11/11/2022
(732) SWM IDEAL LIFE CONCEPT

SRL, DRUMUL TABEREI NR.
39, BLOC 801, SC. 2, ETAJ 8,
AP. 77, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

360 selfie REVOLUTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#DEBE58, HEX #A79C72, HEX
#F0DF8D, HEX #F5EBC7, HEX
#CAA641, HEX #EFD46B, HEX
#EEE0AB, HEX #F9F4E3, HEX
#9E8A4B), roșu (HEX #DE231A, HEX
#A22826), gri (HEX #C7C5C3)

(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),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de 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,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
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scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, 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.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor

audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de karaoke, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, pictură
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pe faţă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
închirierea de jucării, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video, închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, regizarea de spectacole, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), servicii
de imagini fotografice cu ajutorul dronelor,
servicii de imagini video cu ajutorul dronelor,
organizarea de evenimente de divertisment,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică, publicarea
de fotografii, producție audio, video și multimedia
și fotografie, editare de fotografii, servicii ale
unui fotograf, compoziții fotografice pentru
terți, editare de filme (fotografice), servicii de
fotografie de nuntă, producție audio și video
și fotografie, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, închiriere de
reproduceri fotografice.

───────

(210) M 2022 08172
(151) 11/11/2022
(732) ONLINE SHOP DISCOUNT

SRL, STR. POPA TATU NR.
1-3 PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DMS

(531) Clasificare Viena:
18.01.19; 02.01.30; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, mov,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto [substanţă
colorantă], preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele/aglutinanţi pentru vopsele, vernis
bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz pentru
vopsire, lacuri pentru bronz, balsam de
canada, caramel (colorant alimentar), negru



de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele) , materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi/substanţe colorante, coloranţi
pentru lichioruri, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemnului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn/substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură/vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri),
răşini gumă, gumă-lac/şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare , vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, negru
de fum (pigment), lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb/litargă, petice
de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
de plumb/miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, pământ de sienna, pastă
de argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele/mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului/
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanţi

pentru lemn, baiţuri pentru lemn, conservanţi
pentru lemn, lemn galben (colorant), oxid de
zinc (pigment), vopsele conducătoare, cerneluri
conducătoare, cerneală pentru tatuaje.
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7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, 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 (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,
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, maşini de galvanizare, lămpi de
sudură cu gaz, cutii de viteze, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, mecanisme (de
acţionare) pentru războaie de ţesut, mecanisme
(de acţionare), altele decât cele pentru
vehiculele terestre, generatoare de energie
electrică, maşini pentru prelucrarea sticlei,
diamante pentru tăiat geamuri (componente ale
maşinilor), bujii incandescente pentru motoare
diesel, pistoale de lipit, electrice, maşini
pentru decorticarea cerealelor/maşini pentru
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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
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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



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, presr de balotat, maşini de
tuns pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor)/pistoane
amortizor (componente ale maşinilor)/pistoane
plonjor, , aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini de tăiat la dimensiune pentru uz
industrial, unelte de ascuţit marginile schiurilor,
sănii portcuţit (componente ale maşinilor),
glisoare pentru maşinile de tricotat/sănii pentru
maşinile de tricotat, , prese de netezit, pluguri
de zăpadă, aparate de lipit, cu gaz/aparate
de sudat, cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz,
ciocane de lipit, cu gaz, aparate de lipit,
electrice, ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
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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
(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, drujbă.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, 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 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 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
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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
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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.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software 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, 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/
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

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, 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,
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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
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
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
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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
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
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

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



(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 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 de (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi,

aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, 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
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cu funcție de purificare a aerului, actuatoare
electrice, actuatoare electrice liniare.
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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 dizabilităţi,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi
articole pentru sugari, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitate sexuală, 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

x, nu cele pentru scopuri medicale, filme
radiologice (cu raze X), expuse, fotografii
cu raze X, altele decât cele pentru scopuri
medicale, aparate şi echipamente de producere
a razelor X, altele decât cele pentru uz
medical, 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



de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi de
dinţi artificiali, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, dializoare, irigatoare pentru
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
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dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea 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.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori, acordeoane, cimpoaie, balalaici
(instrumente muzicale cu corzi), fluiere din
bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, colofoniu
pentru instrumentele muzicale cu corzi/
sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe/feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, lire, mandoline,
claviete, muştiucuri pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie pentru instrumentele
muzicale mecanice (pianolă), pupitre pentru
partituri, sintetizatoare, instrumente muzicale,
cutii muzicale, surdine pentru instrumentele
muzicale/amortizoare (de sunet) pentru
instrumentele muzicale, oboaie, ocarine, orgi,
pedale pentru instrumentele muzicale, cheiţe
(de acordare) pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie perforată (pentru instrumentele
muzicale mecanice), claviaturi de pian, corzi
de pian, clape de pian, piane, pipa (chitări
chinezeşti), plectre/pene pentru instrumentele
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cu corzi, ancii, tobe robotice, valize pentru
instrumente muzicale, corzi pentru instrumente
muzicale, saxofoane, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), stative pentru instrumentele
muzicale, baghete pentru arcuşuri pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale cu
corzi, corzi pentru instrumentele muzicale, suona
(trompete chinezeşti), tamburine, tam-tamuri,
triunghiuri (instrumente muzicale), tromboane,
trompete, ciocănele de acordare, diapazoane,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
valve pentru instrumentele muzicale, viole, viori,
tuburi sonore pentru orgi, xilofoane, ţitere, boluri
tibetane, sintetizatoare de ritm, mașini de ritm.

capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante dinhârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie/învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu
cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
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16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe/
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/



trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de

birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie,
cărţi de cântece, bobine pentru panglicile de
cerneală, spray-uri cretă, linii pentru desen,
echere pentru desen, tuşiere pentru ştampile,
suporturi pentru ştampile, ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri şi creioane, prese de
capsare (rechizite de birou), pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
papetărie, steatită (creta croitorului), litere din
oţel, stilouri din oţel, cutii de matriţe, plăci de
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matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), rigle t (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, şerveţele de masă din
hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie, agăţători pentru fişele de cartotecă,
creta croitorului, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor,
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
panglici pentru maşina de scris, taste pentru
maşina de scris, maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din
vâscoză pentru împachetat, washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale
de scris, hârtie de scris, truse cu instrumente
de scris (papetărie), truse cu instrumente de
scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, radiere pentru tabla de scris, coperți de
protecție pentru cărți, cărți de colorat, suporturi
de hârtie pentru halbe de bere, imagini de
colorat, hârtie pentru origami, pungi de hârtie sau
plastic, sacoșe de hârtie sau plastic, pergament
pentru mezuze, cutii pentru mezuze, hârtie de
copt, table magnetice ca rechizite de birou, flip-
chart-uri, bancnote suvenir, hârtie cu semințe
pentru plantat (papetărie), imagini autoadezive
de lipit pe pardoseli.

la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului/cârpe de protecţie pentru podele sau
mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
(umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă , benzi din cânepă,
saci pentru rufe, păr de cal, iută, capoc, benzi
cu bride pentru jaluzelele veneţiene/benzi cu
bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de in
(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din
plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, jaluzele exterioare din material
textil, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură), nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton/umplere,
nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton,
păr de porc, fibre de plastic pentru utilizare
la produsele textile, taliane, rafie, fibră de
ramie, scări de frânghie, frânghii, nemetalice,
frânghii , saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, vele, pânze cu rol de
paraşută pentru ski sailing, coarde pentru
ridicarea geamurilor, rumeguş, fire din deşeuri
de mătase (deşeuri de mătase brută)/deşeuri
de mătase, alge marine pentru umpluturi, sfori
pentru legat snopi, lână de tunsoare, mătase
brută, ghemotoace de mătase, sisal, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, paie pentru
capitonare, împletituri din paie pentru sticle/
învelitori din paie pentru sticle/ambalaje, din
paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legat via,
prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de
ceară, sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână
de lemn, smocuri de lână, lână tratată sau
brută, benzi pentru împachetare sau legare,
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22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora, păr de animale, plase
pentru hrănirea animalelor/pentru fân, copertine
din materiale textile, copertine din materiale
sintetice, pungi (plicuri, săculeţi) din material
textil, pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare



nemetalice, legături/coliere de siguranță din
materiale nemetalice.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.

───────

(210) M 2022 08181
(151) 11/11/2022
(732) EMANUELA MERCORE-HUȚANU,

STR. IOAN JOLDEA VODĂ, NR.19,
AP.1, SAT VALEA ADÎNCĂ, JUDET
IASI, COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Medicina Stilului de Viață
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cărți, ziare, reviste (publicații periodice),
papetarie imprimata, biblii, hârtie tip biblie,
cărți de rugăciuni, afișe, agende (tipărituri),
almanahuri (tipărituri), broșuri (tipărituri),
calendare (tipărituri), cartonașe imprimate,
fotografii, jurnale (tipărituri), periodice (tipărituri),
pliante (tipărituri), reclame tipărite, publicații
promoționale, publicații educative, reproduceri

color (tipărituri), materiale imprimate, publicații
imprimate, reproduceri artistice imprimate.
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35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate       şi     reclamă    prin     intermediul
televiziunii, radioului, poştei, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
editare de publicitate, publicitate radio şi de
televiziune, servicii de publicitate în presă,
publicitate,  consultanţă  în  afaceri  privind
publicitatea, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de publicitate şi de promovare, servicii
de publicitate pentru alte persoane, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, servicii de
informaţii comerciale,  prin  internet, servicii de
publicitate  furnizate  pe internet,  difuzarea 
publicităţii pe internet pentru terţi, închirieri de 
spaţiu  publicitar  pe  internet, servicii  de 
informaţii  comerciale  furnizate  online prin 
internet  sau  o  reţea  globală  de  calculatoare,
servicii  de  publicitate  oferite  de  o  agenţie 
specializată  în  publicitate  prin  radio şi 
televiziune, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
publicitate prin intermediul mediilor electronice şi
îndeosebi prin internet, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin bloguri, servicii de 
publicitate şi promovare,precum şi servicii de
consultanţă  aferente, servicii  de  reclamă  şi 
publicitate,  servicii de  publicitate  și  de 
marketing  furnizate  prin mijloacele  de  media 
socială,  difuzarea  de materiale  publicitare 
(pliante,  broșuri  și  material tipărit),  furnizare 
de informații de afaceri prin intermediul unui 
site,  furnizarea  de  informații comerciale, 
servicii de comenzi online, toate celede mai sus,
fiind  destinate  și  avand  legatura  cu domeniul 
medical.
41. Pregătire în domeniul studierii și folosirii
plantelor în scop medicinal sau terapeutic,
publicare de jurnale, cărți și manuale în domeniul
medicinei, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei, realizare de cursuri de
formare  continuă  în  medicină,  servicii  de 
formare  în  materie  de  medicină  ortopedică,
servicii educative pentru adulți în domeniul
medicinei, pregătire în domeniul plantelor
medicinale, servicii educative în domeniul
antrenament (instruire), instruire pentru adulți,
cursuri  de  instruire  scrise,  furnizarea  de 
instruire online, coaching pentru viață (instruire),
instruire în domeniul medical, oferte de cursuri



BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023

de instruire, furnizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, demonstrații  în  scop de instruire,
organizare  de  cursuri de  instruire  tehnică, 
cursuri  de  formare, organizare  de  cursuri  de 
instruire, coordonare de cursuri de instruire, 
de  educație  și  de pregătire  pentru  tineri  și 
adulți,  servicii  de certificare  în  educație,  și 
anume  furnizare de  cursuri  și  examinare 
pedagogică, serviciide consultanță referitoare 
la  elaborarea   de cursuri  de  formare,
elaborarea  de  materiale didactice  distribuite  la
cursurile de management,acordarea de premii
în       educație,     organizare    de  concursuri
(divertisment),    organizarea     de   concursuri
educative,  administrare  (organizare) de 
concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, formare privind
sănătatea și starea de bine, servicii de instruire
cu privire la sănătate și siguranță, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, predare
în  domeniul  medical,  publicare  de  publicații
medicale,  instruire  și  învățământ  medicale,
publicare  de  texte  medicale,  servicii de
instruire  în  domeniul  medical,  publicare  și
emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale,
pregătire în arta înfrumusețării, furnizarea
de cursuri în tehnici de înfrumusețare,
furnizarea de seminarii educative în materie de
terapii de înfrumusețare, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,

publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, organizare
de conferinţe şi concursuri, organizare de
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
educație, organizare de conferințe, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, publicare de manuale,
elaborare de manuale educative, publicare de
manuale școlare, servicii educaționale pentru
copii, educație sportivă, pregătire sportivă,
servicii de educație sportivă, servicii de pregătire
sportivă, servicii de educare sportivă, cursuri de
pregătire  sportivă,  informații  cu  privire  la
educația sportivă. medicinei, cursuri de pregătire
în medicină, servicii educative în materie
de igienă, pregătire tehnică în materie de
igienă, pregătire în domeniul igienei, formare



profesională cu privire la primul ajutor, servicii
de formare cu privire la acordarea primului
ajutor, servicii educative în materie de acordare
a primului ajutor, instruire, instruire educativă,
instruire profesională.
42. Cercetare științifică, cercetare
biotehnologică, cercetare tehnologică, cercetare
genetică, cercetare biologică, cercetare clinică,
cercetare tehnică, cercetare medicală, cercetare
arheologică, cercetare biochimică, cercetare
biologică, cercetare clinică și cercetare
medicală, cercetare de laborator, servicii de
cercetare, laborator de cercetare, cercetare de
produs, cercetare privind medicina, cercetare
privind medicamentele, cercetare privind
securitatea, cercetare privind demografia,
cercetare privind tehnologia, cercetare privind
biotehnologia, cercetare de produse noi,
cercetare referitoare la calculatoare, servicii
de cercetare matematică, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare
și controlul calității, certificarea serviciilor de
educație, servicii de proiectare, servicii it,
consultanță științifică, servicii științifice, servicii
tehnologice științifice, servicii de consiliere
științifică, întocmire de rapoarte științifice,
cercetare științifică și industrială, furnizare
de studii științifice, cercetare științifică privind
genetica, servicii de testare științifică, cercetare
științifică privind ecologia, servicii de informații
științifice, furnizare de informații științifice,
servicii de cercetare științifică, compilare de
informații științifice, servicii de laboratoare
științifice, servicii de consiliere privind știință,
realizare de studii științifice, cercetare și
analiză științifică, realizare de analize științifice,
cercetare și dezvoltare științifică, consultanță în
domeniul cercetării științifice, testare științifică
asistată de calculator, investigații științifice
în scopuri medicale, consultanță tehnică în
domeniul științei mediului, furnizare de informații
privind cercetarea științifică, realizarea de
rapoarte privind cercetarea științifică, cercetare
științifică în domeniul medicinii sociale, servicii
științifice de programare de calculatoare.
44. Furnizare de informații și noutăți în domeniul
medicinei, furnizare de informații referitoare la
medicină, servicii de medicină regenerativă,
servicii de medicină alternativă, servicii de
medicină sportivă, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, asistență sanitară
în legătură cu exercițiile terapeutice, servicii
de asistență sanitară la domiciliu, închiriere
de instalații sanitare mobile, închirierea de
echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii medicale de
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igienă orală, îngrijiri de igienă pentru oameni,
servicii de igienă dentară, consiliere privind
sănătatea publică, consiliere în materie de
sănătate, servicii medicale și de sănătate,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de clinici medicale și de sănătate, studii
de evaluare a riscului privind starea de sănătate,
servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate, consiliere cu privire la asistența socială
a persoanelor în vârstă (sănătate), asistență
medicală de urgență, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, servicii de terapie, consiliere
privind terapia ocupațională, masaj, masaj și
masaj shiatsu terapeutic, furnizarea de informații
referitoare la masaj, masaj cu pietre calde,
masaj în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de consultare în legătură cu
masajul,  asistență  sanitară  în  legătură  cu 
masaje  terapeutice,  furnizare  de informații 
despre masaj tradițional japonez,furnizarea de 
informații  medicale, consiliere medicală, clinici 
medicale,  termoterapie medicală,  controale 
medicale,  consultații medicale,  asistență 
medicală, servicii medicale, îngrijire medicală, 
servicii  medicale  oferite de  clinici  medicale, 
închirierea echipamentelor  medicale, depistare
medicală  (screening), efectuarea  examenelor 
medicale, îngrijiremedicală ambulatorie, servicii 
medicale  furnizate prin  telefon  (servicii 
medicale),  servicii  de tratament  medical, 
furnizare  de  tratament medical,  închiriere  de 
echipament medical și  de îngrijire medicală, 
servicii  de  îngrijiri medicale,  examinarea 
medicală  a  persoanelor, închiriere  de 
instrumente  medicale,  servicii  de informare 
medicală, planificare de tratamentemedicale, 
servicii  de  analize  medicale,  servicii de 
consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii de
imagistică medicală, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de examinări medicale,
servicii de asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, asistență medicală pentru
animale,   servicii   aleclinicilor  medicale,
asistență  medicală  la domiciliu,  analiză 
comportamentală  în  scop medical,  servicii 
medicale  pentru  tratamentul pielii,  centre 
rezidențiale  de  asistență  medicală, servicii 
medicale de stațiuni balneare, servicii oferite 
de  clinici  medicale,  testare  psihometrică în 
scopuri  medicale,  imagistică  optică  pentru
diagnosticare medicală, servicii de asistență
medicală pediatrică, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, consiliere medicală în
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domeniul dermatologiei, consiliere medicală în
domeniul geriatriei, servicii  mobile  ale  clinicilor
medicale,    consiliere   medicală   în    domeniul
gravidității,  monitorizare  la  distanță  de date
 medicale  pentru  diagnostic  și  tratament
medical, servicii de tratament medical la
domiciliu, închiriere de echipament pentru uz
medical,  consultanță  medicală  pentru  alegerea
corectă de scaune cu rotile, comode, dispozitive
de ridicare pentru persoanele cu handicap,
cadre pentru mers și paturi, servicii de evaluare
medicală pentru pacienţii care se recuperează,
în scopul ghidării tratamentului şi evaluării
eficienţei,  servicii  de  degrevare  a  familiei 
persoanei  cu  handicap  sub  formă de  servicii 
de asistență medicală, servicii de degrevare 
a familiei persoanei cu handicap sub formă de 
asistență  medicală  la  domiciliu,  servicii de 
caritate,  respectiv  furnizarea  de  servicii
medicale  pentru  persoane  cu  nevoi  speciale,
furnizare  de  informații  nutriționale despre 
alimente  pentru  pierderea  în  greutate  de uz 
medical,  furnizare  de  informații  nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, asistență sanitară în legătură
cu chiropractica, asistență sanitară în legătură
cu homeopatia, asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, asistență sanitară în legătură cu
hidroterapia, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară furnizate de
companii de asigurări de sănătate, asistență
stomatologică, case de odihnă, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, consiliere
în domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
nașterii, consiliere în domeniul stomatologiei,
consiliere legată de nutriție, consiliere medicală
în legătură cu stresul, consiliere privind
eliberarea   încărcăturii    emoționale    asociate

afecțiunilor medicale, consiliere privind tratarea
psihologică a afecțiunilor medicale, consiliere
psihologică, consiliere referitoare la necesitățile
medicale ale persoanelor în vârstă, consilierea
psihologică a personalului, consultanță cu
privire la teste de auz, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare  fizică,  diagnosticarea  bolilor,  donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, informații medicale, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii de îngrijire temporară,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de reflexologie, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de tip
hospice, servicii de spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă  medicală, închirierea
de echipamente medicale,  consiliere medicală 
pentru  persoanele  cu dizabilităţi,  consultanţă 
privind asistenţa  medicală oferită de doctori 
si  de  alt  personal medical  specializat, 
consultaţii  medicale,  servicii   de furnizare de 
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi 
noutăţi  în  domeniul  medicinei, servicii 
medicale     si      servicii      conexe activităţii
medicale, servicii de consiliere medicală și
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urgență, servicii de asistență medicală la
domiciliu, servicii de asistență psihologică,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
chiropractica, servicii de asistență sanitară în
legătură cu ahomeopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, servicii de
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
servicii  de   asistență  sanitară în legătură cu
naturopatia,   servicii de asistență sanitară în
legătură   cu   osteopatia, servicii de asistență
sanitară   în  legătură  cu masaje terapeutice,
servicii  de asistență  sanitară  furnizate  de 
companii  de asigurări  de  sănătate,  servicii  de 
centre rezidențiale  de  asistență  medicală, 
servicii de chiropractică, servicii de consiliere 
în domeniul înfrumusețării, servicii de consiliere
în  domeniul stomatologiei,  servicii  de 
consiliere  legată de  nutriție,  servicii  de 
consiliere  medicală în  domeniul  geriatriei, 
servicii  de  consiliere medicală  în  domeniul 
dermatologiei,  servicii de  consiliere  medicală 
în  domeniul  slăbitului, servicii  de  consiliere 
medicală  în  domeniul gravidității,  servicii  de 
consiliere  medicală  în legătură  cu  stresul, 
servicii  de  consiliere  privind eliberarea 
încărcăturii  emoționale  asociate afecțiunilor 
medicale,  servicii  de  consiliere privind  terapia 
ocupațională,  servicii  de consiliere  privind 
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consilierea psihologică a personalului, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consultanță profesională în materie de nutriție,
servicii  de  consultanță  legate  de  nutriție, 
furnizare  de  informații  referitoare la  nutriție, 
consiliere  cu  privire  la  diete și  nutriție, 
furnizare  de  informații  despre suplimente 
dietetice  și  nutriție,  servicii  de consiliere  și 
consultanță în domeniul nutriției,emiterea de 
rapoarte  medicale,  compilarea  de rapoarte 
medicale,  servicii  ambulatorii,  analiză
cosmetică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, analiză toxicologică
pentru scopuri medicale, analize de depistare
a drogurilor, alcoolului și adn pentru scopuri
medicale, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analize medicale
pentru diagnosticul și persoanelor, asistență
psihologică, consulțatii în domeniul farmaceutic,
fixare    de   dispozitive   protetice,   fizioterapie,
furnizare  de   informații  pacienților  în  legătură
cu  administrarea  medicamentelor, furnizare de

servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de,  sănătate,  consultanţă  în  domeniul  nutriţiei 
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare 
de  informaţii  despre  suplimente dietetice  şi 
nutritive, furnizare de informaţii înmaterie de 
sănătate,  furnizare  de  servicii  online de  fişe 
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de 
servicii privindprograme de sănătate, servicii 
consultativeîn domeniul dieteticii, servicii de 
consultanţă în domeniul asistentei medicale, 
servicii deconsultanţă referitoare la îngrijirea 
sănătăţii, servicii de informare cu privire la 
asistenţa sanitară,  servicii  de  informare  şi 
consiliere cu privire la sănătate, servicii de 
îngrijire medicală,  studii  de  evaluare  a 
sănătăţii, supervizare  de  programe  de 
pierdere  în greutate,  servicii  de  formare 
profesională  în domeniul  medical,  consiliere 
în materie depregătire medicală, furnizare de 
informaţii  cu privire  la  prevenirea  diferitelor 
boli,  toate  cele menţionate  mai  sus  sunt 
furnizate şi online prin intermediul internetului 
sau  al  oricărei alte  platforme  electronice 
interactive  oferite  de servicii  de  laboratoare 
medicale,  servicii  de analize  genetice  pe 
animale  în  scopuri  de diagnostic  sau 
tratament,  servicii  de  analize medicale  pentru 
diagnosticul  și  persoanelor,  servicii  de 
aplicare  de  produse  cosmetice  pe corp, 
servicii  de  aplicarea  produselor  cosmetice pe 
față,    servicii     de asistență medicală de
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6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, containere
metalice pentru depozitare sau transport, seifuri,
feronerie, accesorii din metal pentru tâmplărie,
accesorii din metal pentru șine de dulapuri de
haine, agățătoare metalice de oglinzi, agățătoare
metalice pentru tablouri, ajutaje de metal, ajutaje
metalice, ancore, ancore din metal, ancore
metalice de barcă, ancore metalice de zidărie,
apărătoare metalice, articole semifinisate din
aluminiu sau aliajele sale, articole semifinisate

din nichel sau aliajele sale, articole semifinisate
din plumb sau aliajele sale, articole semifinisate
din staniu sau aliajele sale, articole seminifisate
din cupru sau aliajele sale, balamale din metal
pentru podea, balamale din metal cu arc, benzi
metalice pentru colțuri, borduri metalice, bride
metalice (coliere), bride pentru cabluri, bucșe
elastice din metal, cu excepția pieselor de
mașini, bucșe metalice (altele decât piese pentru
mașini), canale din metal de scurgere, capace
confecționate din metal, ocheți de cabluri, căciuli
de ventilație din metal pentru coșuri de fum,
capace și grătare metalice pentru guri de
scurgere, cârlige (fierărie), cârlige de ancorare
din metal, cârlige de sârmă, cârlige din metal
destinate utilizării în construcții, cârlige din
metal pentru agățat genți, cârlige din metal
pentru agățat pălării, cârlige metalice cu șurub,
cârlige metalice de uz menajer, clanțe metalice,
clapete metalice anti-retur (altele decât piesele
pentru mașini), cleme de detensionare din metal,
cleme de suspendare din metal, cleme din
metal pentru vergele, cârlige metalice (ușă),
cârlige metalice pentru portmantouri, cârlige
metalice pentru prosoape, cârlige metalice
pentru trapeze, coliere acționate prin presiune
(metal), coliere de presiune (metal), coliere din
metal pentru rigole, canale, jgheaburi, coliere
reglabile (metal), conectoare din metal în formă
de bară, conectori din metal pentru vergele,
console din metal pentru atârnarea draperiilor la
ferestre, console din metal utilizate pentru fixarea
plăcilor, console metalice (construcții), corniere
din metal, corniere metalice, țevi metalice
pentru coșuri de fum, coșuri de fum metalice,
crampoane (pentru ascensiune), crampoane
metalice, crampoane pentru gheață, cuie pentru
încălțăminte, din metal, cuiere din metale
comune pentru pălării, cuiere metalice pentru
îmbrăcăminte (cârlige), cupe de premii realizate
din metale comune, cupe pentru premii realizate
din metale comune, cupole metalice, inele de
cupru, cutii poștale metalice, decorațiuni adezive
din bronz pentru perete, decorațiuni adezive
din metale comune pentru perete, decorațiuni
din metale comune pentru torturi, dispozitive
de blocare din metal, dispozitive de blocat roți,
din metal (altele decât anti-furt la vehicule),
dispozitive de blocat roțile (gheare), dispozitive
de etanșare din metal pentru amortizoare de
șocuri, dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, dispozitive de
etanșare din metal pentru reducerea frecării
metalelor, dispozitive de închidere cu inel din
metale comune, distanțiere metalice, dopuri
(cepuri) metalice, dopuri din metal pentru
chiuvete, dopuri filetate metalice, pentru sticle,

asistență  medicală pentru  monitorizarea 
pacienților  care  urmează un  tratament 
medical,  furnizare  de  centre  de îngrijiri  de 
lungă  durată,  furnizare  de  informații  despre 
servicii  medicale,  furnizare de  informații 
despre  suplimente  dietetice  și nutritive, 
furnizare  de  informații  despre  servicii de 
asistență medicală, furnizare de informații în 
materie  de sănătate prin telefon,  furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații referitoare la medicină,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, întocmire de rapoarte cu privire
la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
management de servicii de asistență medicală,
servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, servicii de consiliere privind
intrumentele chirurgicale, servicii furnizate de
spitale private, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii prestate de medici, servicii
spitalicești, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni similare
(judo-seifuku), servicii de medicină alternativă.
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dopuri metalice pentru sticle, dopuri și capace
metalice, draperii metalice, dreptare metalice,
ecrane de protecție din metal, ecrane de
protecție pentru cuptoare, drugi de zăvor, duze
neautomate de alimentare din metal, elemente
metalice de protecție pentru copaci, elemente
profilate de scurgere din metal, etichete adezive
metalice pentru genți, etichete din metal, etichete
metalice de cusut pe îmbrăcăminte, feronerie
pentru dulapuri, filmuri și foi din metal folosite la
fabricarea plăcilor de circuite, fitinguri din metal
sub formă de inel, fitinguri ramificate din metal,
flanșe oarbe metalice, flecuri pentru pantofi,
din metal, folie metalică pentru gătit, garnituri
(metalice), garnituri metalice pentru mobilă,
garnituri metalice pentru paturi, garnituri metalice
pentru sertare, garnitură de reglare (metal),
gheare de picior (crampoane) pentru cățărare,
ghidaje din metal pentru sertare, glisiere din
metal pentru sertare, glisoare metalice pentru
mobilă, gradene din metal, grătare de șters
încălțămintea, grătare pentru bușteni, grilaje din
metal destinate siguranței, grilaje din oțel, grilaje
metalice extensibile, grile de aerisire (metalice)
pentru acoperișuri, grile de ventilație (metalice)
pentru construcții, grile din metal, grile metalice,
guri de evacuare a fumului (canale de aerisire)
din metal, holz șurub cârlig din metal, îmbinări
cu ax de rotație din metal, cuiere metalice pentru
îmbrăcăminte (cârlige), împrejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), jardiniere
metalice pentru ferestre, lamele, lamele de
etanșare, lamele de placare din metal, laminate
din folie de aluminiu cașerată pe hârtie,
limitatoare de viteză din metal, dispozitive de
îndepărtare a păsărilor, acționate de vânt),
etriere de întindere, dispozitive de întindere din
metal, pentru curele), întinzătoare de cabluri
metalice pentru ambarcațiuni, întinzătoare din
metal pentru catarame cu camă, litere și cifre
din metale obișnuite cu excepția caracterelor
de tipografie, manșoane (articole de fierărie),
materiale blindate din metal, mânere din
metale comune pentru sertare, mânere metalice,
mânere metalice pentru dulapuri, mânere
metalice pentru sertare, mânere sferice din
metal, monturi metalice, mulaj ajutător al
fierarului, nicovale, nicovale cu două coarne,
ocheți de parâme, olane metalice pentru coșuri
de fum, opritoare din metal, opritoare metalice,
paravane metalice pentru cuptoare, opritoare
metalice pentru dulapuri, rotile metalice pentru
paturi, pene metalice (altele decât cele pentru
utilizare în domeniul maritim), piese de feronerie
arhitecturale din metale comune și aliajele
acestora, piese forjate din oțel, pitoane din metal,
pitoane metalice (echipament de alpinism), plăci

de ancorare din metal, plăci de bază metalice
pentru picioare, plăci de calare din metal, plăci de
strângere pentru menghine (articole de fierărie),
plăci metalice cu bază reglabilă, plăci metalice
de ancorare, plăci metalice de drenaj, plasă
de sârmă rabiț pentru cotețe de păsări, plasă
metalică de protecție împotriva căderii pietrelor,
platbande autoadezive pentru marcarea de
modele pe ferestre, platoșe (cuirase), cârlige
metalice pentru portmantouri , proptele (nicovale
portabile), racorduri de ungere, racorduri
metalice de expansiune, racorduri olandeze
din metal (altele decât vehicule), rame de
metal pentru plăcuțe de înmatriculare, rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
rampe din metal pentru parcarea vehiculelor,
robinete metalice pentru butoaie de bere, roți
de transmisie, arcuri și supape din metal (cu
excepția componentelor de mașini), scripeți
(produse de fierărie), scripeți metalici (cu
excepția celor pentru mașini), sigilii de plumb,
sigilii metalice de piston, șaibe (produse de
fierărie), șaibe cu arc din metal, șaibe de
siguranță din metal, șaibe metalice de separare,
șarniere metalice, șine de glisare din metal
pentru sertare, supape metalice cu clapetă,
șine de susținere din metal, șine din metal
pentru sertare, șine metalice pentru fotografii,
ștergătoare din metal pentru picioare, suporturi
metalice pentru haine, suporturi metalice pentru
plante, suporturi metalice pentru rafturi, suporturi
din metal pentru șine, suporturi metalice de
conducte, suporturi metalice pentru rafturi
(cu excepția pieselor de mobilier), suporturi
suspendate pentru plante, din metal, suporturi
în consolă din metal, tăvi metalice, șuruburi
cu cap inelar, șuruburi cu ochi metalice cu
capul cu bilă, șuruburi metalice pentru gheață,
țesături metalice, țevi de scurgere din metal,
țăruși din metal pentru plante sau copaci, țăruși
metalici pentru corturi, țăruși metalici pentru
grădină, tije metalice de consolidare pentru
cofrare, trambuline de metal, tuburi metalice
(produse de fierărie), uși batante din metal
pentru câini/pisici, uși batante din metal pentru
pisici, ventilatoare (guri de aerisire) din metal
pentru clădiri, vitrine metalice pentru magazine,
ținte (dibluri) din metal, ținte pentru geamuri, ținte
pentru pulverizarea catodică.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, cuțite, furculițe și linguri,
aparate de ras, deschizătoare neelectrice de
conserve, fiare (unelte neelectrice), foarfece,
foarfece ciupitoare japoneze (foarfece ciupitoare
japoneze pentru ață), foarfece de buzunar,
foarfece de uz casnic, foarfece multifuncționale,
foarfeci (unelte acționate manual), genți

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 28.02.2023



profesionale cu scule, instrumente de desfăcut
cusături, instrumente de poziționare pentru fixare
(cu acționare manuală), instrumente de tranșat,
instrumente pentru curățarea coșurilor de fum,
linguri strecurătoare (unelte acționate manual),
lopeți pentru zăpadă, mânere din lemn pentru
unelte din lemn acționate manual, mânere
pentru cuțite, mânere pentru unelte manuale,
acționate manual, mecanisme cu clichet (unelte
acționate manual), menghine (unelte manuale),
menghine cu unghi (scule de mână), menghine
metalice, mojare și pisăloage, opritoare pentru
piese prelucrate la menghină, pensete, pompe
acționate manual pentru pomparea apei din
fântâni, pulverizatoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, pulverizatoare
manuale cu pompă, rezervor de ulei pentru
lubrefierea utilajelor (instrumente de mână),
răngi de scos cuie (unelte manuale), războaie
de țesut manuale, portabile, scule de mână
pentru perforare, acționate manual, altele decât
cele de birou, scule de mână utilizate pentru
sculptură în gheață, scule, acționate manual,
spatule folosite de artiști, suporturi pentru
cuțite, șorțuri pentru unelte, suporturi pentru
foarfece, suporturi pentru scule, tije de drenaj,
truse rulabile din țesături pentru ustensile
manuale, tuns (instrumente manuale de -),
unelte acționate manual pentru îndepărtarea
distanțierelor pentru plăci, unelte cu muchie de
cauciuc (unelte acționate manual), unelte de
mână și instrumente acționate manual, unelte
de mână, acționate manual, unelte manuale cu
vârful despicat pentru confecționarea covoarelor,
unelte pentru legături de cablu, foarfeci,
pulverizatoare (unelte acționate manual).
11. Aparate de iluminat și reflectoare, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de uscare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
instrumente pentru măsurarea timpului.
21. Perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, bare pentru prosop, nu din
metal prețios, bare pentru prosoape, bazine
(recipiente), cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, dispensere de șervețele pentru față,
dispozitive pentru săpun lichid, 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), dozatoare pentru
șampon, etajere pentru cadă din material plastic,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
inele pentru prosoape (accesorii de baie), inele
pentru prosop, nu din metal prețios, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, 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 săpun, savoniere, suporturi de pahare
pentru baie, suporturi de perete pentru săpun,
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 role de hârtie igienică, suporturi
pentru săpun de mâini, suporturi pentru săpun
lichid, suporturi pentru săpunuri, suporturi pentru
șampoane, suporturi verticale pentru hârtie
igienică, ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții, bețe
de sprijin pentru ghivece de flori, boluri pentru
flori, boluri pentru decorațiuni florale, capace
din plastic pentru ghivece de flori, capete de
stropitori, coșuri de flori, coșuri pentru plante,
ghivece de ceramică, ghivece de flori, ghivece
de lut, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, glastre pentru plante, suporturi
pentru plante (aranjamente florale), perii pentru
gazon, 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, 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 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, adăpătoare nemecanizate sub formă de
distribuitoare portabile de apă și de lichide pentru
animale de companie, adăpători, alimentatoare
nemecanizate pentru animale, boluri pentru băut
pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, căptuşeli adaptate pentru litiera
animalelor de companie, cuști de sârmă pentru
animale domestice, cuști de îmbăiere pentru
pisici, cuști metalice de uz casnic, cuști
pentru animale de companie, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
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de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, inele pentru păsări,
jgheaburi, litiere automate pentru animale de
companie, litiere pentru animale, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, perii anti-năpârlire pentru animale de
companie, perii de dinți pentru animale, perii
de sârmă pentru cai, perii pentru animale de
companie, păr de animale (perii și pensule), perii
pentru țesălarea cailor, piepteni pentru animale
domestice, piepteni pentru cai, recipiente de
băut pentru animale, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, tăvi de plastic folosite ca
litiere pentru pisici, vase de băut pentru păsări
domestice, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase pentru mâncare pentru animale de
casă, țesale, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată sau
semiprelucrată, cu utilizare nespecificată.
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