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(210) M 2014 06196
(151) 10/09/2014
(732) S.C. YOUNG D.S. S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 6, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

LUNALUX
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06197
(151) 10/09/2014
(732) S.C. FXMEDIA S.R.L., Str. Martin

Miroslav nr. 8, sc. A, et. 2, ap. 10,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

job masters the art and sience of work
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(531) Clasificare Viena:050103; 050105;

270501; 290112;  

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

35 Consultanţă în relaţiile de muncă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06199
(151) 10/09/2014
(732) S.C. ADEVĂRUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr.21,
parter, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

festival DILEMA VECHE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06200
(151) 10/09/2014
(732) S.C. EURODEALS SOLUTIONS

S.R.L., Str. Delea Veche nr. 27, et. 1,
ap. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Perfect Dress by Mara

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

250119; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06201
(151) 10/09/2014
(732) POTORA EMIL, Str. Piaţa Samuil

Vulcan nr. 13, bl. AN14, ap. 2, judeţul
Bihor, , BEIUŞ ROMANIA 

(540)

terarium
  
(531) Clasificare Viena:090110; 261113;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06202
(151) 10/09/2014
(732) S.C. GREY SHOP S.R.L., Bd.

Magheru nr. 12-14, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MISS GREY.ro PROUDLY MADE IN
ROMANIA
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri
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 (531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270514; 270519; 290113;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06198
(151) 10/09/2014
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

CIAO PASTA

(591) Culori revendicate:rolu, verde,
portocaliu, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:050315; 061909;

250118; 250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06210
(151) 10/09/2014
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

RAPSODIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06203
(151) 10/09/2014
(732) S.C. DOMO RETAIL S.A., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pink night shopping discount %

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
negru
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(531) Clasificare Viena:011112; 241707;
260422; 270511; 270519; 270524;
290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06204
(151) 10/09/2014
(732) S.C. DOMO RETAIL S.A., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pink monday

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:241709; 260416;

270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06206
(151) 10/09/2014
(732) S.C. DOMO RETAIL S.A., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pinkdays

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

(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
040515; 241707; 250119; 260409;
270502;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06211
(151) 10/09/2014
(732) S.C. COMPANIA DE PAZA

SHELTER SECURITY S.R.L., Str.
Prutului nr. 66, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

ShELTER Security PAZA SI
P R O T E C T I E  M O N I T O R I Z A R E
INTERVENŢII

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru,
galben, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:240105; 240109;

270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport şi depozitare valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; servicii de pază,
protecţie, supravegherea de obiective, bunuri,
persoane şi alte valori; servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate; activităţi de investigaţie
a bunurilor şi persoanelor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06207
(151) 10/09/2014
(732) CONSULTACLICK EASTERN

EUROPE S.R.L., Calea Victoriei nr.
26, et. 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ClickDoctor

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:160317; 261113;

270507; 270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii medicale; servicii
veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06208
(151) 10/09/2014
(732) TRANDAFIR IONUT, Str. Călăraşi

bl. 72, sc. E, et. 2, ap. 8, judeţul
Ialomi ţa,  925150,  FETEŞTI
ROMANIA 

(540)

TRANDAFILM

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06213
(151) 10/09/2014
(732) S.C. AUTO GAS S.R.L., Şos.

Bucium nr. 18B, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

AG SC AUTO GAS S.R.L.
 (531) Clasificare Viena:270502; 270519;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat.
37 servicii de reparaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06214
(151) 10/09/2014
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Melkior PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06215
(151) 10/09/2014
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SHARING YOUR EMOTIONS

 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învătământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
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administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06209
(151) 10/09/2014
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, Centru
Comercial Dragonul Roşu Mega Shop,
et. 3, biroul 2-4, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Dragonul Roşu Oriental

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:040303; 040515;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06212
(151) 10/09/2014
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Life Care Happy Every Day

(591) Culori revendicate:verde (pantone
361C)

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţare şi odorizante;
odorizante de casă; beţişoare de tămâie;
beţişoare parfumate; conuri de pin parfumate;
conuri parfumate; difuzoare cu fitil pentru
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parfurnarea camerei; extracte de flori; lemn
parfumat; săculeţe pentru parfumarea
lenjeriei; parfumuri de cameră sub formă de
spray; perne impregnate cu substanţe aromate;
perne impregnate cu substanţe parfumate;
perne pentru aromoterapie cu săculeţe de
pânză cu amestecuri florale în interior; perne
umplute cu substanţe aromate; perne umplute
cu substanţe parfumate; pietre parfumate din
ceramică; potpuriuri parfumate; preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului;
preparate pentru parfumarea camerei;
preparate pentru împrospătarea covoarelor şi
mochetelor; produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale; spray parfumat pentru
casă; spray-uri parfumate pentru lenjerie;
sprayuri odorizante pentru cameră; săculeţe
parfumate; săculeţe parfumate (substanţe
aromatice); produse pentru toaletă; articole de
parfumerie şi odorizante; ambră (parfumerie);
apă de colonie; apă de lavandă; apă de toaletă;
apă parfumată; aromatizanţi pentru parfumuri;
aatiste de unică folosinţă impregnate cu
colonie; baze pentru parfumuri de flori;
difuzoare de parfum; extracte de flori
(parfumerie); extracte de parfum; produse
pentru fumigaţie (parfumuri); heliotropină;
iononă (parfumerie); mentă pentru parfumerie;
mosc (parfumerie); produse de parfumerie;
parfumuri de uz personal; parfumuri solide;
preparate parfumate; produse de parfumerie
sintetice; pudră parfumată; sprayuri parfumate
pentru corp; sprayuri pentru corp
(nemedicinale); şerveţele parfumate; agenţi de
avivare pentru materiale textile; agenţi de
clătire pentru utilizare la spălarea hainelor;
agenţi de conservare la spălare; agenţi de
spălare pentru materiale textile; amidon
natural pentru spălarea rufelor; amidon pentru
strălucirea rufelor; apret; apretură de rufe;
balsamuri pentru rufe; ceară pentru rufe;
culori produse chimice de uz casnic pentru

redarea strălucirii culorilorlor) (spălarea
rufelor); preparate de curăţare uscată;
detergenţi comerciali de rufe; detergenţi de
rufe pentru curăţare de uz menajer; detergenţi
ecologici de rufe; lichide pentru spălarea
rufelor; preparate de condiţionare pentru
ţesături; preparate pentru spălare de uz
menajer; produse chimice pentru spălarea
rufelor; produse pentru a da luciu rufelor;
produse pentru netezire (apret); săpun praf;
săpunuri de rufe; produse pentru înmuierea
rufelor; înălbitor pentru rufe; preparate pentru
curăţarea şi lustruirea pielii şi încălţămintei;
ceară pentru pantofi; creme pentru articole din
piele; creme pentru curăţarea pantofilor;
creme pentru întreţinerea articolelor din piele;
cremă de pantofi; cremă pentru pantofi;
preparate pentru albirea articolelor din piele;
produse pentru conservarea pieilor (ceruiri);
produse pentru curăţarea pantofilor
(preparate); produse pentru lustruirea
articolelor din piele; soluţii de detergent
pentru curăţarea articolelor de încălţăminte;
spray-uri pentru încălţăminte; substanţe de
conservare a pieilor; produse pentru toaletă;
uleiuri esenţiale şi extracte aromatice;
aromatizanţi (uleiuri esenţiale); arome
alimentare preparate din uleiuri esenţiale;
arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale); esenţă
de badian; arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale); esenţă de bergamotă; uleiuri
esenţiale de cedru; esenţe eterice; esenţă de
mentă (ulei esenţial); geraniol; ulei de
iasomie; ulei de lavandă; poţenţiator de aromă
pentru alimente (uleiuri esenţiale); preparate
pentru aromoterapie; produse-aromatizante
pentru alimente, sub formă de uleiuri
esenţiale; safrol; terpene (uleiuri esenţiale);
ulei brut din mentă; ulei de arbore de ceai; ulei
de migdale; ulei de pin; ulei de trandafiri;
uleiuri de gaultheria; uleiuri de uz cosmetic;
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseţii;
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uleiuri nemedicinale; uleiuri parfumate care
eliberează arome sub acţiunea căldurii; uleiuri
pentru corp (produse cosmetice); uleiuri
pentru finisarea materialelor textile; uleiuri
pentru parfumuri şi esenţe; uleiuri pentru
toaleta personală; uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale); preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului; deodorante şi
antiperspirante; produse de toaletă
antiperspirant; antitranspirante sub formă de
sprayuri ;  deodorante;  deoclorante
antiperspirante; deodorante cu bilă (produse
de toaletă); deodorante de uz personal sub
formă de batoane; deodorante pentru oameni
sau pentru animale; deodorante pentru
picioare; sprayuri deodorante pentru zona
intimă feminină; sprayuri pentru corp; farduri;
abţibilduri pentru decorarea unghiilor; adezivi
pentru fixarea genelor false; adezivi pentru
fixarea unghiilor false; bază pentru unghii
(cosmetice); motive decorative autocolante de
uzcosmetic; creioane de contur pentru buze;
creioane de ochi de uz cosmetic; creioane
pentru sprâncene; creme autobronzante
(cosmetice); creme cosmetice; creme pentru
bronzare; cremă de bază; cremă pentru unghii;
produse de demachiere; dizolvanţi pentru lac
de unghii (produse cosmetice); etuiuri pentru
ruj; eye-liner (cosmetice); fard de pleoape;
farduri cosmetice; farduri pentru obraz şi
buze; fond de ten; fonduri de ten; gel pentru
unghii; geluri cosmetice pentru ochi; gene;
materiale de acoperire pentru unghii; măşti de
frumuseţe; ojă de unghii; pile abrazive pentru
unghii; preparate autobronzante (cosmetice);
preparate pentru bronzare artificială; preparate
pentru îngrijirea unghiilor; rezerve pentru
pudriere (cosmetice); rimel; ruj de buze;
sclipici folosit în scopuri cosmetice; sclipici
pentru unghii; soluţii de bronzare; şerveţele
umede pentru mâini impregnate cu loţiune
cosmetică; unghii false din metale preţioase;

unghii false pentru degetele de la picioare;
vopsea pentru faţă; vopsele de corp (produse
cosmetice); vopsele pentru gene; vârfuri
pentru unghii; vârfuri pentru unghii
(cosmetice); apă de gura; apă de gură
(nemedicinală); benzi pentru împrospătarea
respiraţiei; preparate pentru curăţarea
protezelor dentare; geluri pentru albirea
dinţilor; loţiuni pentru curăţarea dinţilor;
preparate pentru lustruirea protezelor dentare;
paste de dinţi; paste de dinţi de uz medical;
preparate pentru îngrijirea danturii; produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor;
produse pentru lustruirea dinţilor; produse
pentru împrospătarea gurii (respiraţie), nu de
uz medical; produse pentru împrospătarea
respiraţiei; sprayuri de gură nemedicinale;
sprayuri de gură, nu de uz medical; sprayuri
pentru gât (nemedicinale); sprayuri pentru
împrospătarea respiraţiei; tablete revelatoare
pentru indicarea tartrului de pe dinţi, de uz
personal; preparate cosmetice pentru baie; bile
efervescente de baie; concentrat de baie
(nemedicinal); creme de baie (nemedicinale);
geluri de baie; geluri spumante pentru baie;
ierburi pentru baie; lichide spumante pentru
baie; loţiuni de baie (nemedicinale); perle de
baie; preparate cosmetice pentru baie (nu de
uz medical) ;  pudră  pentru baie
(nemedicinală); spumant de baie; spumant de
baie pentru bebeluşi; spumante de baie
(nemedicinale); săpun de baie; săruri de baie;
săruri de baie (nemedicinale); săruri pentru
baie nemedicinale; săruri pentru baie, altele
decât cele pentru uz medical; ulei de baie;
uleiuri aromatice pentru baie; uleiuri de baie
care nu sunt medicinale; preparate pentru
spălare; preparate pentru îngrijirea pielii;
cremă pentru albirea pielii; alifii, unguente
(nemedicinale); produse astringente de uz
cosmetic; balsam de buze; balsam pentru buze
(nemedicinal); balsamuri nemedicinale pentru
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picioare;  balsamuri  pentru piele
(nemedicinale); concentrate hidratante
(produse cosmetice); cosmetice pentru tratarea
pielii uscate; creme anticelulitice; creme
aromoterapeutice;  creme de corp
(nemedicinaie); creme de curăţare; creme de
curăţare pentru piele; creme de noapte
(cosmetice); creme de piele nemedicinale;
creme de protecţie; creme de protecţie solară
(cosmetice); creme de scutece (nemedicinale);
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele
pentru uz medical; cremă cosmetică pentru
mâini; cremă de noapte; cremă nemedicinală
pentru tratarea scalpului; cremă pentru faţă
care nu este medicinală; cremă pentru ochi;
creme (nemedicinale) pentru curăţarea pieiii;
creme de zi; creme dermatologice (altele decât
cele medicinale); creme exfoliante; creme
hidratante pentru corp; creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice); creme
nemedicinale; creme nemedicinale de
curăţare; creme nemedicinale pentru picioare;
creme nutritive (nemedicinale); creme
parfumate; creme pentru bebeluşi şi copii
(nemedicinale); creme pentru bronzarea pielii;
creme pentru buze; creme pentru corp; creme
pentru faţă; creme pentru faţă (produse
cosmetice); creme pentru fortificarea pielii;
creme pentru măşti corporale; creme pentru
ochi (nemedicinale); creme pentru piele de uz
cosmetic; creme pentru pistrui; creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire; creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice);
creme împotriva îmbătrânirii; creme tip Cold
Cream, altele decât cele pentru uz medical;
creme tonifiante (produse cosmetice);
emoliente; emoliente pentru piele
(non-medicamente); emolienţi pentru ten;
emulsii de corp; esenţe pentru îngrijirea pielii;
exfoliante pentru curăţarea pielii; exfoliante
pentru îngrijirea pielii; fond de ten iluminator
pentru piele; gel pentru bronzare; geluri de

curăţare; geluri hidratante (produse
cosmetice); geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice); geluri
pentru ochi; geluri pentru întârzierea
îmbătrânirii; lapte de corp; lapte de corp
pentru bebeluşi; lapte de curăţare de uz
cosmetic; lapte de curăţare pentru faţă; lapte
de curăţare pentru îngrijirea pielii; lapte de
migdale de uz cosmetic; lapte hidratant; lapte
de var; loţiune de baie; loţiune pentru
curăţarea tenului; loţiune pentru piele; loţiuni
cosmetice pentru faţă; loţiuni de corp
hidratante (produse cosmetice); loţiuni de
curăţare; loţiuni de uz cosmetic; loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
loţiuni nemedicinale pentru curăţarea pielii;
loţiuni pentru aromoterapie; loţiuni pentru
bebeluşi; loţiuni pentru mâini; loţiuni pentru
mâini (nemedicinale); loţiuni pentru ochi;
loţiuni pentru reducerea celulitei; loţiuni
pentru ridurile din jurul ochilor; loţiuni pentru
ten (produse cosmetice); loţiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice); loţiuni solare
(cosmetice); loţiuni tonice (cosmetice); loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
corp; loţiuni tonice de înfrumuseţare pentru
aplicare pe faţă; loţiuni tonice pentru faţă
(cosmetice); loţiuni tonice pentru piele
(nemedicinale); loţiuni împotriva îmbătrânirii;
măşti corporale; măşti de curăţare; măşti de
faţă pentru toaletă; măşti de piele (cosmetice);
măşti hidratante pentru piele; preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj);
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii
după expunerea la razele solare; preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor;
preparate pentru albirea pielii; produse
cosmetice de protecţie a buzelor; produse
cosmetice exfoliante pentru corp; produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor;
produse cosmetice hidratante; produse
cosmetice pentru bronzarea pielii; produse
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cosmetice pentru deschiderea tenului; produse
cosmetice pentru protejarea pielii împotriva
arsurilor provocate de soare; produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii; produse
cosmetice sub formă de lapte; produse
cosmetice sub formă de loţiuni; produse cu
efect tonifiant pentru piele; produse cu lapte
pentru îngrijirea pielii; produse de curăţare a
pielii (produse cosmetice); produse de
protecţie solară; produse de spălat pentru faţă
(cosmetice); roduse exfoliante; Produse
exfoliante pentru faţă (nemedicinale); produse
exfoliante pentru ten; produse exfoliante
pentru ten (cosmetice); produse hidratante;
produse hidratante nemedicinale; produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice);
produse nemedicinale pentru protejarea
buzelor; produse pentru bronzare (cosmetice);
produse pentru buze (nemedicinale); produse
pentru curăţarea feţei; produse pentru
curăţarea feţei (cosmetice); produse pentru
curăţarea pielii; produse pentru curăţarea pielii
(nemedicinale); produse pentru hidratare după
expunerea la soare; produse pentru hidratarea
pielii; produse pentru tonifierea pielii; produse
pentru îmbunătăţirea texturii pielii; pudră de
corp; pudră de talc (articole de toaletă); pudră
de talc parfumată; pudră de talc pentru
bebeluşi (nemedicinală); pudră de talc pentru
corp; pudră de talc pentru toaletă; pudră de
toaletă; pudră pentru bebeluşi; pudră pentru
corp (nemedicinală); pudră pentru picioare
(nemedicinală); ruj cu protecţie solară
(cosmetice); spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală; spumă de
curăţare; tărâţe de orez brun pentru lustruirea
pielăriei; ulei de corp sub formă de spray;
uleiuri bronzante; uleiuri de bronzare de uz
cosmetic; uleiuri de protecţie solară
(cosmetice); uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice); uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice); uleiuri pentru bebeluşi;

uleiuri pentru mâini (nemedicinale); unt de
cacao de uz cosmetic; unt de corp; vaselină
rectificată, de uz cosmetic; şerveţele
impregnate cu loţiuni de curăţare a pielii;
şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşului;
preparate pentru curăţare şi odorizante;
preparate şi tratamente pentru păr; alifii de uz
cosmetic; balsam de păr; balsam de
întreţinere; balsamuri de păr; balsamuri pentru
hidratarea părului; balsamuri pentru păr
destinate bebeluşilor; balsamuri sub formă de
spray pentru pielea capului; vopsele pentru
barbă; ceară pentru coafarea părului; ceară
pentru mustaţă; ceară pentru păr; creme de
protecţie pentru păr; creme de păr; creme de
întreţinere; decoloranţi de uz cosmetic;
decoloranţi pentru păr; fixative pentru păr;
geluri de protecţie pentru păr; geluri pentru
păr; geluri sub formă de sprayuri pentru
coafură; loţiuni capilare; loţiuni capilare
(spălarea sau vopsirea părului); loţiuni
capilare (şampoane cu balsam); loţiuni
colorante pentru păr; loţiuni de protecţie
pentru păr; loţiuni fortifiante pentru
tratamentul părului; loţiuni pentru barbă;
loţiuni pentru coafare; loţiuni tonice pentru
păr (nemedicinaie); luciu de păr; preparate
pentru ondularea părului; perhidrol de uz
cosmetic; pomadă sub formă de baton; pomezi
pentru păr; preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului; preparate pentru fixarea
părului; preparate pentru neutralizarea părului;
preparate pentru nuanţarea părului; preparate
pentru ondulare permanentă; preparate pentru
îndepărtarea vopselei de păr; preparate pentru
îndreptarea părului; preparate tip balsam
pentru păr; produse cosmetice pentru păr;
produse de descâlcire; produse neutralizante
pentru ondulaţie permanentă; produse pentru
a face părul mătăsos; produse pentru aranjarea
părului; produse pentru decolorarea părului;
produse pentru hidratarea părului; vopsele
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pentru păr; rimei pentru păr; seturi pentru
ondulaţia permanentă a părului; spume pentru
aranjarea părului; spumă (produs de toaletă)
folosită în scopul aranjării părului; spumă de
coafat; spumă de protecţie pentru păr;
tratamente cu ceară pentru păr; tratamente
permanente pentru păr; ulei de fixare pentru
păr; ulei de păr; ulei japonez de fixare pentru
păr; uleiuri de baie pentru îngrijirea părului;
uleiuri pentru pieptănat; şampoane; şampoane
de păr nemedicinale; şampoane de uz
personal; şampoane nemedicinale; şampoane
uscate; şampon medicinal; şampon pentru
bebeluşi; şampon spumă pentru bebeluşi;
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; săpunuri şi geluri; bureţi impregnaţi
cu săpun; creme cosmetice pentru duş; geluri
pentru duş; săpun de migdale; produse
antibacteriene pentru spălarea feţei
(nemedicinale); produse de curăţare pentru
mâini; produse de uz medical pentru spălarea
mâinilor; săpun (sub formă de cremă) pentru
folosire la spălat; săpun antibacterian; săpun
antiperspirant pentru picioare; săpun de duş;
săpun de uz casnic; săpun lichid; săpun pentru
igiena personală; săpun pentru utilizare fără
apă; săpunuri; săpunuri antiperspirante;
săpunuri carbolice; săpunuri de toaletă
nemedicinale; săpunuri deodorante; săpunuri
dezinfectante; săpunuri medicinale; săpunuri
nemedicinale; săpunuri parfumate; şampoane
pentru corp; coloranţi cosmetici; creme pentru
spălare; emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului; henna pentru scopuri cosmetice;
loţiuni nemedicinale; măşti cosmetice de
curăţare pentru faţă; pietre ponce de uz
personal; preparate colorante de uz cosmetic;
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic;
preparate pentru spălat, de uz personal;
preparate pentru înfrumuseţare nemedicinale;

produse cosmetice pentru machiaj (aplicate pe
piele); produse cosmetice pentru pieie;
produse cosmetice sub formă de creme;
produse cosmetice sub formă de pudră;
produse pentru curăţarea mâinilor; produse
pentru curăţenie şi igienă personală; preparate
pentru igiena orală; apă de gura; preparate
pentru igiena orală; uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice; detartranţi de uz casnic;
produse pentru îndepărtarea adezivilor;
produse pentru îndepărtarea lacului de
pardoseală; pudre pentru degresare; pastă
abrazivă; folii de şlefuire; hârtie de lustruit;
particule abrazive; preparate pentru spălare;
produse de curăţare pentru vehicule; ceară
auto;  detergen ţ i  pentru curăţarea
automobilelor; parbrize (lichide pentru
spălarea parbrizelor); preparate pentru
curăţarea automobilelor; produse pentru
lustruirea automobilelor; soluţii (şampoane)
pentru curăţarea maşinilor; şampon pentru
vehicule; adezivi pentru fixarea meşelor,
adezivi pentru uz cosmetic; agenţi de slăbit
(cosmetici), cu excepţia celor de uz medical;
balsam pentru cuticule; beţişoare cu vată
pentru uz cosmetic; bile din bumbac pentru uz
cosmetic; cosmetice; preparate cosmetice
pentru slăbire; cosmetice nemedicinale; creme
de masaj, nemedicinale; cremă pentru
cuticule; dischete demachiante din vată;
discuri (dischete) cosmetice; fibre de uz
cosmetic; geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal; grăsimi de uz cosmetic;
henna (vopsea cosmetică); lac de uz cosmetic;
loţiuni parfumate (preparate de toaletă);
loţiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă); piatră ponce; pietre ponce pentru
utilizare pe corp; pile de unghii; preparate
abrazive pentru corp; preparate cosmetice care
ajută la slăbit; preparate din aloe vera pentru
uz cosmetic; preparate pentru pedichiură;
produse cosmetice pentru uz personal;
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produse cosmetice sub formă de uleiuri;
produse de curăţare pentru perii cosmetice;
produse de toaletă nemedicinale; produse de
îngrijire pentru bebeluşi (nemedicinale);
produse nemedicinale pentru tratamentul
scalpului; produse pentru îndepărtarea
cuticulei; prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice; pulbere de
henna; sprayuri cu apă minerală de uz
cosmetic; trusă pentru cosmetice; uleiuri
pentru masaj; uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical; unguente de uz cosmetic; vată de uz
cosmetic; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; serveţele impregnate cu produse
cosmetice; şerveţele impregnate pentru uz
cosmetic; şerveţele umede impregnate cu
loţiuni cosmetice; aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curăţare şi desprăfuire;
agenţi caustici pentru curăţare; genţi de uscare
pentru maşini de spălat vase; agenţi de
îndepărtare a cristalelor de sare; agenţi pentru
îndepărtarea petelor; amidon pentru curăţare;
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent;
apă de javel; batiste impregnate cu produse
pentru curăţarea ochelarilor de vedere; burete
impregnat cu săpun; ceară antiderapantă
pentru duşumele; ceară de parchet; ceară
naturală pentru podele; ceară preparată pentru
lustruire; cenuşi vulcanice pentru curăţare;
ceruri de parchet şi mobilă; coloranţi pentru
toaletă; compoziţii de curăţare pentru toalete;
compoziţii pentru curăţarea geamurilor;
compoziţii pentru strălucirea podelelor;
compoziţii pentru tratarea pardoselilor; creme
de lustruit; cretă pentru curăţare; produse de
curăţat; decapanţi; decapanţi pentru ceară de
pardoseli (preparate pentru curăţare); produse
de degresare, altele decât cele folosite în
procesele de fabricaţie; detartranţi praf folosiţi
pentru maşina de spălat; detergent pentru
spălare; detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru ţevi de evacuare; detergenţi; detergenţi

de uz casnic; detergenţi de uz menajer;
detergenţi germicizi; detergenţi pentru
spălarea vaselor; detergenţi sub formă de
spumă; detergenţi, alţii decât cei folosiţi în
timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de
uz medical; lichid de spălare; lichide
antiderapante pentru duşumele; lichide de
curăţare; lichide degresante; luciu (produse
pentru a conferi-frunzelor); preparate pentru
lustruit; pânză îmbibată cu detergent, pentru
curăţat; parfumuri pentru carton; parfumuri
pentru ceramică; preparate de curăţare pentru
plăci de gresie; preparate de curăţare pentru
zidărie; preparate de degresare pentru
motoare; preparate pentru curăţare impregnate
pe discuri cosmetice; preparate pentru
curăţarea sticlei; preparate pentru decolorare;
preparate pentru îndepărtarea cerii; preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru
lustruire; preparate pentru îndepărtarea
grăsimilor; preparate pentru îndepărtarea
lacului; preparate pentru îndepărtarea petelor
de pe articolele de menaj; produse antistatice
de uz menajer; produse de curăţare pentru
metale; produse de curăţare dizolvante sub
formă de emulsie; produse de curăţare pentru
parbriz; produse de curăţare pentru piatră;
produse de curăţare sub formă de spume;
produse de curăţat pentru cuptoare; produse
de curăţat pentru toalete; produse de lustruire
pentru instrumente muzicale; produse de
lustruire pentru suprafeţe din crom; produse
de înălbire de uz casnic; produse lichide
pentru lustruirea podelelor; produse pentru
clătire; produse pentru conferirea luciului
(produse de lustruire); produse pentru
curăţarea fierbătoarelor; produse pentru
curăţarea geamurilor (de lustruire); produse
pentru curăţarea mobilierului; produse pentru
curăţarea pardoselilor; produse pentru
curăţarea petelor; produse pentru decolorare;
produse pentru desfundarea ţevilor de
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scurgere; produse pentru intensificarea
acţiunii detergenţilor; produse pentru
lustruirea mobilei; produse pentru lustruirea
podelelor; produse pentru îndepărtarea
adezivilor folosiţi la aplicarea accesoriilor
false; produse pentru îndepărtarea calcarului;
produse pentru îndepărtarea mucegaiului;
produse pentru îndepărtarea petelor provocate
de animalele de companie; produse pentru
îndepărtarea ruginii; produse sub formă de
spray pentru curăţarea geamurilor; pudre de
lustruire; pudră de oxid de fier pentru
lustruirea metalelor şi a sticlei optică; sodă
caustică; soluţii de curăţare pentru
îndepărtarea petelor; săpun pentru curăţarea
suprafeţelor cu depuneri de grăsime sau
gudron; săpun pentru întreţinerea
harnaşamentului; şampon de covoare;
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare;
şoluţii de detergent pentru curăţarea croselor
de golf; şoluţii pentru curăţarea covoarelor;
soluţii pentru curăţarea lentilelor de ochelari;
soluţii pentru scoaterea petelor (agenţi de
curăţare); solvenţi pe bază de alcool utilizaţi
ca produse de curăţare; solvenţi pentru
îndepărtarea lacurilor; solvenţi pentru
îndepărtarea vopselelor; spray pentru luciu;
substanţe de curăţare pentru congelatoare;
substanţe degresante; substanţe naturale de
lustruit pentru podele; substanţe pentru
îndepărtarea de graffiti; substanţe pentru
îndepărtarea petelor; produse pentru curăţarea
tapetelor; terebentină (produs de degresare);
ulei de terebentină pentru degresare; uleiuri de
curăţare; odorizante de casă; produse pentru
epilare şi bărbierit; balsam după ras; benzi de
ceară pentru îndepărtarea părului de pe corp;
produse de bărbierit; săpun de bărbierit; ceară
pentru epilat; creme de ras; creme depilatoare;
creme după ras; creme pentru folosire înainte
de ras; cremă hidratantă după bărbierit; gel
pentru bărbierit; lapte hidratant după bărbierit;

loţiune după bărbierit; loţiuni de bărbierit;
loţiuni depilatoare; paste pentru cureaua de
ascuţit brice; pietre de alaun (astringente);
pietre de alaun pentru bărbierit; preparate
pentru după ras; preparate pentru folosire
înainte de bărbierit; preparate sub formă
lichidă pentru ras; produse pentru depilat;
spray-uri pentru bărbierit; săpunuri stick
pentru bărbierit (preparate); deodorante şi
antiperspirante; preparate pentru curăţarea şi
lustruirea pielii şi încălţămintei; preparate
pentru îngrijirea animalelor; deodorante
pentru animale de companie; produse
cosmetice pentru animale; produse pentru
împrospătarea respiraţiei (pentru animale);
şampoane pentru animalele de casă; ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie; abrazivi.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; alimente dietetice adaptate
pentru copii; alimente din lapte praf pentru
bebeluşi; băuturi pentru copii mici; lapte praf
(alimente pentru sugari); lapte praf pentru
copii mici; alimente pentru diabetici (produse
speciale); ceaiuri antiastmatice; antioxidanţi;
băuturi (suplimente dietetice); băuturi pe bază
de vitamine; fibre dietetice; nutraceutice
utilizate ca supliment dietetic; îndulcitori
artificiali adaptaţi pentru diabetici; înlocuitori
de zahăr pentru diabetici; picături de ulei din
ficat de cod; preparate cu amestec de
vitamine; preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale; preparate multivitaminice;
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare; preparate pentru
stimularea apetitului; preparate pentru
suprimarea apetitului; produse de panificaţie
pentru diabetici; produse derivate din
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical; substanţe dietetice pentru bebeluşi;
substituţi alimentari sub formă de prafuri;
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suplimente alimentare antioxidante;
suplimente alimentare pe bază de albumină;
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
lăptişor 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
seminţe de in; suplimente alimentare pe bază
de ulei de seminţe de in; suplimente
alimentare pe bază de drojdie; suplimente
alimentare pe bază de lecitină; suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi
dietetice speciale; suplimente alimentare
proteice; suplimente alimentare realizate în
principal din minerale; suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine; suplimente
alimentare şi dietetice; suplimente cu vitamine
utilizate în dializa renală; suplimente dietetice
cu proteine de soia; suplimente dietetice pe
bază de cazeină; suplimente dietetice pentru
consumul uman; suplimente dietetice pentru
copii mici; suplimente minerale dietetice de uz
uman; suplimente nutritive; suplimente

nutritive pe bază de alginat; suplimente pe
bază de plante pentru persoanele cu nevoi
dietetice speciale; suplimente pe bază de
vitamine; suplimente proteice pentru animale;
suplimente vitaminice şi minerale; ulei din
ficat de cod;preparate cu vitamine; zahăr
dietetic de uz medical; suplimente alimentare
sub formă de pudră, suplimente alimentare
sub formă de pudră cu vitamine şi/sau
minerale şi/sau proteine, suplimente
alimentare sub formă lichidă, suplimente
alimentare cu vitamine şi/sau minerale şi/sau
oligoelemente, proteine sub formă de pudră
folosite ca supliment nutritiv; alimente
dietetice; ceaiuri dietetice; vitamine; produse
cosmetice numite creme, geluri, unguente,
spray-uri, prafuri, balsamuri, alifii şi unguente
pentru ameliorarea durerii; plasturi si
materiale pentru pansamente; produse pentru
distrugerea animalelor daunatoare, fungicsde
si ierbicide (toate aceste suplimente sunt cu
scop medical). 
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