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Cereri M|rci publicate în 02/07/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 04282 25.06.2015 S.C. TERAPIA S.A. DOZZEX

2 M 2015 04283 25.06.2015 ORDO EQUESTRIS VINI
EUROPAE-LEGATUL IASI

BURSA VINULUI

3 M 2015 04284 25.06.2015 GORGON PETRE
GORGON MIHAELA-ZOE

POLIMED D DACIA

4 M 2015 04285 25.06.2015 S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. SUBANSAMBLE AUTO

5 M 2015 04306 25.06.2015 SWORDSON OOD MisMak

6 M 2015 04286 25.06.2015 MOBILO FINANCE IFN S.A. MOBILO CREDIT

7 M 2015 04287 25.06.2015 S.C. ELCOMEX
AGROINDUSTRIAL S.A.

lactIQ

8 M 2015 04288 25.06.2015 S.C. ILMA TOTAL TRADE S.R.L. ToolMan

9 M 2015 04289 25.06.2015 GORGON PETRE
GORGON MIHAELA-ZOE

VENOTUB

10 M 2015 04290 25.06.2015 ASOCIATIA CARTEA DALIEI Dalia's Book

11 M 2015 04307 25.06.2015 SWORDSON OOD ALVESTA

12 M 2015 04296 25.06.2015 S.C. URGENT CARGUS S.A. URGENT CARGUS

13 M 2015 04297 25.06.2015 S.C. VIJNANA CONSULTING
S.R.L.

s'Evolio vocatie pentru cariera

14 M 2015 04298 25.06.2015 POP NICOLETA ADRIANA SOUVLAKI AKROPOLI

15 M 2015 04299 25.06.2015 S.C. CORSINI RISTORANTE
S.R.L.

La Ciambella

16 M 2015 04301 25.06.2015 PRICOP GHEORGHE Personal-Family-Development
PFDM

17 M 2015 04292 25.06.2015 BANCPOST S.A. Bancpost. Banca ta. Si a ta. Si a
ta.

18 M 2015 04293 25.06.2015 S.C. URGENT CARGUS S.A. SHIP & GO URGENT CARGUS
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19 M 2015 04294 25.06.2015 S.C. URGENT CARGUS S.A. URGENT CARGUS SHIP&GO

20 M 2015 04295 25.06.2015 S.C. URGENT CARGUS S.A. URGENT CARGUS e SUCCES

21 M 2015 04303 25.06.2015 VIOREL DRAGOÔ SmallEv

22 M 2015 04304 25.06.2015 KOMARTIN ROBERT-EMILIAN NAVTECH

23 M 2015 04305 25.06.2015 S.C. ECOLOGIC 3R S.A. Ecologic 3 R

24 M 2015 04308 25.06.2015 S.C. M2000 MULTIMEDIA
SYSTEMS S.R.L.

HELP! SNORING

25 M 2015 04309 25.06.2015 S.C. EVENTBOOK S.R.L. EVENTBOOK

26 M 2015 04310 25.06.2015 S.C. LUDOTERM S.R.L. SONTEC

27 M 2015 04291 25.06.2015 SZEKELY ANDY-AUGUSTIN 345România

28 M 2015 04311 25.06.2015 ASOCIAÚIA NAPOCA FOLK P{L{RIA
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(210) M 2015 04282
(151) 25/06/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

DOZZEX

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; actiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04283
(151) 25/06/2015
(732) ORDO EQUESTRIS VINI

EUROPAE-LEGATUL IASI, Str.
Anastasie Panu nr. 50, bl. H1-3,
parter, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

BURSA VINULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Contabilitate, publicitate, administrare
comercială a licenţierii produselor şi

serviciilor pentru alte companii, informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
[consiliere consumatori], distribuirea de
eşantioane, management computerizat al
fişierelor, facturare, publicitate online pe o
reţea de computer, aranjarea vitrinelor,
închirierea spaţiilor publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional, organizarea de tărguri în scopuri,
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de franciză, comerţ cu
amănuntul on-line şi off-line.
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferintelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor
[instruire].
42 Creare şi menţinere de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04284
(151) 25/06/2015
(732) GORGON PETRE, Str. 13

Decembrie, nr. 82, bl. 13, sc. A, ap. 8,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(732) GORGON MIHAELA-ZOE, Str. 13
Decembrie, nr. 82, bl. 13, sc. A, ap. 8,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

POLIMED D DACIA

(591) Culori revendicate:verde, roşu
  
(531) Clasificare Viena:241313; 241322;

260516; 260518; 290112;  

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

42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferenta;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru

oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04285
(151) 25/06/2015
(732) S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.,

Str. Lt. Păiuş David nr. 9, jud.
Covasna,  520077,  SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SUBANSAMBLE AUTO

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:030121; 030124;

260115; 270511; 290112;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04306
(151) 25/06/2015
(732) SWORDSON OOD, Severna

promishlena zona No. 1, 8400,
Karnobat BULGARIA Burgas region

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MisMak

(591) Culori revendicate:roşu, roz, negru,
galben

 
(531) Clasificare Viena:050513; 270502;

270507; 270509;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; ţesătură abrazivă; hârtie
abrazivă; abrazivi; adezivi pentru fixarea
meşelor; adezivi pentru uz cosmetic; loţiuni

după ras; aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire; odorizante;
alcalii volatile (amoniac,detergent; lapte de
migdale pentru uz cosmetic; ulei de migdale;
săpun de migdale; preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic; pietre alaun (astringente);
ambră (parfum); amoniac (alcalii volatile,
de te rgen t ) ;  săpun an t ipersp i ran t ;
antiperspirante (produse de toaletă); produse
antistatice pentru uz casnic; uleiuri esenţiale
aromate; cenuşă vulcanică pentru curăţare;
substanţe astringente pentru uz cosmetic;
esenţă de badian; balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; scoarţă de quillaja pentru
spălat; săruri de baie, cu excepţia celor de uz
medical; preparate cosmetice pentru băi;
vopsele pentru barbă; măşti cosmetice; ulei de
bergamotă;arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale); preparate pentru albirea pielăriei;
preparate pentru albire (decoloranţi) pentru uz
cosmetic; Preparate pentru albire (rufe); săruri
pentru albire; sodă pentru albire; Albăstreală
pentru rufe; luciu pentru pantofi; aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei; benzi pentru
împrospătarea respiraţiei; Substanţe chimice
pentru luciu, culoare, pentru uzcasnic (rufe);
arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale);
calupuri de săpun de toaletă; agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase; vopsele
cosmetice; apă de colonie; şmirghel; ţesătură
cu şmirghel; hârtie cu şmirghel; esenţe eterice;
uleiuri esenţiale; esenţe eterice; uleiuri eterice;
extrase din flori (parfumuri); cosmetice pentru
sprâncene; creioane pentru sprâncene; adezivi
pentru fixarea genelor false; preparate
cosmetice pentru gene; gene false; balsam
pentru rufe; gene false; adezivi pentru fixarea
meşelor; unghii false; arome pentru băuturi
(uleiuri esenţiale); arome pentru băuturi
(uleiuri esenţiale); arome pentru prăjituri
(uleiuri esenţiale); ceară de pardoseală;
diluanţi pentru ceară de pardoseală (preparate
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de degresare); lichide anti-derapare pentru
pardoseală; ceară anti-derapantă pentru
pardoseală; baze pentru parfumuri din flori;
extrase din flori (parfumuri); săpun
antiperspirant pentru picioare; preparate de
fumigare (parfumuri); preparate pentru
lustruire; ulei de gaultheria; geluri pentru
albirea dinţilor; geraniol; ţesătură de sticlă;
hârtie de sticlă; balsam de rufe; grăsimi pentru
uz cosmetic; preparate de măcinare; coloranţi
pentru păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru
păr; fixativ pentru păr; preparate pentru
ondularea părului; heliotropină; perhidrol
pentru uz cosmetic; hipoclorit de potasiu;
tămâie; iononă (parfumerie); ulei de iasomie;
uleiuri pentru toaletă; produse pentru
îndepărtarea vopselii; ceară de parchet; paste
pentru curele de acuţit briciul; creioane
cosmetice; creioane pentru sprâncene;
parfumerie; parfumuri; substanţe de
neutralizare pentru ondulare permanentă;
vaselină rectificată pentru uz cosmetic;
şampoane pentru animale de companie;
produse pentru luciul frunzelor plantelor;
luciu pentru mobilă şi pardoseli; substanţe
pentru şlefuirea protezei dentare; creme de
lustruire; hârtie de lustruire; produse pentru
lustruire; roşu de lustruit; pietre de lustruit;
ceară de lustruit; pomezi pentru uz cosmetic;
arome pentru potpourris; pudră pentru
machiaj; substanţe de conservare pentru piele
(lustruire); piatră ponce; scoarţă de quillaja
pentru spălare; paste pentru curelele de ascuţit
briciul; substanţe de îndepărtare a cerei de
pardoseală (produse de degresare); ulei de
trandafiri; oxid feric; produse pentru
îndepărtarea ruginii; sachete pentru
parfumarea lenjeriei; safrol; glaspapir; hârtie
de şlefuit; produse pentru îndepărtarea
calcarului, pentru uz casnic; apă parfumată;
lemn parfumat; soluţii de degresare;
şampoane; şampoane pentru animale de

companie; produse pentru ascuţit; produse
pentru ras; săpun pentru ras; pietre pentru ras
(astingenţi); produse pentru luciu; produse
pentru luciul frunzelor plantelor; cremă de
pantofi; lustru de pantofi; ceară de pantofi;
ceară utilizată în cismărie; carbid siliconic
(abraziv); lapte de var; lichide pentru
curăţarea parbrizului; lichide pentru curăţarea
parbrizului; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
carburi metalice (abrazive); uleiuri esenţiale
de cedru; cretă (de curăţare); uleiuri esenţiale
de arbore de lămâie; cretă pentru curăţire;
preparate pentru curăţarea protezelor dentare;
produse de curăţare; lapte demachiant; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; coloranţi pentru toaletă;
produse chimice de accentuare a culorii pentu
uz casnic (rufe); preparate pentru decolorare;
produse chimice de accentuare a culorii pentu
uz casnic (rufe); preparate pentru decolorare;
corindon (abraziv); truse cosmetice; preparate
cosmetice pentru slăbire; cosmetice;
cosmetice pentru animale; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; creme pentru
pielărie; creme pentru albirea pielii; substanţe
degresante, altele decât pentru utilizarea în
procese de fabricaţie; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; lac pentru proteze
dentare; preparate pentru curăţarea protezelor
dentare; săpun deodorant; deodorante de uz
personal sau veterinar; deodorante pentru
animale de companie; depilatoare; preparate
depilatoare; detergenţi cu excepţia celor
folosiţi în operaţii de producţie şi în scop
medical; diamantin (abraziv); săpun
dezinfectant; preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă); şampoane uscate; preparate de
curăţare uscată; apă de Javel; vaselină
rectificată pentru uz cosmetic; oxid feric;
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beţişoare parfumate; truse cosmetice;
preparate pentru îndepărtarea lacului; înălbitor
de rufe; substanţă de albăstrire a rufelor;
balsam de rufe; produse pentru rufe; preparate
pentru înmuierea rufelor; amidon pentru rufe;
ceară pentru rufe; ulei de levănţică; apă de
levănţică; preparate pentru albirea pieilor;
creme pentru pielărie; substanţe de conservare
a pielilor (lustruire); frunze de plante
(preparate pentru lustruirea acestora); uleiuri
esenţiale de lămâie; sachet pentru parfumarea
lenjeriei; luciu de buze; rujuri; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); machiaj; pudră pentru
machiaj; produse pentru machiaj; produse de
demachiere; mascara; măşti cosmetice; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; lapte demachiant pentru
toaletă; esenţă de mentă (ulei esenţial); mentă
pentru parmmerie; ceară pentru mustaţă; apă
de gură, nu pentru uz medical; mosc
(parfumerie); abţibilduri pentru unghii;
produse pentru îngrijirea unghiilor; ojă; lac
pentru unghii; unghii false; agenţi de
neutralizare a ondulării permanente; lichide
anti-derapante pentru pardoseli; ceară
anti-derapantă pentru pardoseli; ulei de
terebentină pentru degresare; uleiuri pentru
curăţare; uleiuri pentru uz cosmetic; uleiuri
pentru parfumuri; preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii; creme pentru albirea pielii;
preparate cosmetice pentru slăbit; produse
pentru netezire (apretare); pietre pentru
netezire; produse pentru înmuirea rufelor;
săpun; săpun antiperspirant; calupuri de
săpun; săpun deodorant; săpun dezinfectant;
săpun pentru albirea textilor; săpun pentru
perspiraţia picioarelor; sodă de albire; sodă
caustică; balsam pentru rufe; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; substanţe pentru
îndepărtarea petelor; amidon pentru rufe;

glazură de amidon pentru rufe; benzi pentru
împrospătarea respiraţiei; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
ceară pentru croitorie; pudră de talc, pentru
toaletă; terpenă (uleiuri esenţiale); şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice; apă de
toaletă; produse pentru toaletă; vaselină
rectificată pentru uz cosmetic; piatră de
Tripoli pentru lustruire; terebentină pentru
degresare; produse pentru desfundarea ţevilor
de scurgere; lac pentru unghii; produse pentru
îndepărtarea lacului; alcalii volatili (amoniac,
detergent; cenuşă vulcanică pentru curăţare;
produse pentru curăţarea tapetului; produse
pentru spălare; sodă cristalizată, pentru
curăţare; produse pentru ondularea părului;
ceară pentru lustruit pantofi; ceară depilatoare;
ceară anti-derapantă pentru pardoseli; ceară
pentru rufe; ceară pentru mustaţă; ceară pentru
parchet; ceară de lustruit; ceară pentru
croitorie; ceruri pentru pielărie; cremă pentru
albirea cremei.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide; abrazivi de uz dentar;
bumbac absorbant; tampoane absorbante;
acaricide; acetaţi pentru uz farmaceutic; acizi
pentru uz farmaceutic; aconitin; benzi adezive
pentru uz medical; gips adeziv; benzi adezive
pentru uz medical; adezivi pentru prinderea
muştelor; adezivi pentru proteze dentare;
adjuvanţi pentru uz medical; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; suplimente alimentare pe bază de
albumină; alimente albuminoase pentru uz
medical; produse albuminoase pentru uz
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medical; alcool pentru uz farmaceutic;
aldehide pentru uz farmaceutic; algicide;
suplimente alimentare alginate; alginaţi pentru
uz farmaceutic; iodură alcalină pentru uz
farmaceutic; alcaloizi pentru uz medical;
aliaje din metale preţioase de uz stomatologic;
lapte de migdale pentru uz farmaceutic;
preparate din aloe vera pentru uz farmaceutic;
acetat de aluminiu pentru uz farmaceutic;
amalgamuri dentare; aminoacizi pentru uz
medical; aminoacizi pentru uz veterinar;
anestezice; analgezice; scoarţă de angustură
pentru uz medical; produse pentru spălarea
animalelor; antihelmintic; antibiotice; produse
anticriptogamice; plasmă sangvină; ciment
pentru oase pentru uz chirugical şi ortopedic;
bulioane pentru culturi bacteriologice; brăţări
pentru uz medical; pâine pentru diabetici,
adaptat uzului medical; tampon pentru
alăptare; brom pentru uz farmaceutic;
preparate bronhodilatatoare; tampoane pentru
mont; preparate pentru tratamentul arsurilor;
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical;
casetă pentru uz farmaceutic; catechu pentru
uz farmaceutic; preparate pentru calousuri;
calomel; camfor pentru uz medicinal; ulei de
camfor pentru uz medical; bomboane pentru
uz farmaceutic; bomboane medicale; pudre de
cantaridă; capsule pentru medicamente;
capsule pentru uz farmaceutic; carbolineu
(parazicid); suplimente alimentare pe bază de
caseină; ulei de castor pentru uz medical;
substanţe pentru spălarea vitelor; creioane
caustice; substanţe pentru uz farmaceutic;
lemn de cedru folosit ca repelent pentru
insecte; esteri de celuloză pentru uz
farmaceutic; eteri de celuloză pentru uz
farmaceutic; ciment pentru copitele
animalelor; cărbune pentru uz farmaceutic;
conductori chimici pentru electrozii
electrocardiografului; produse chimice pentru

uz medical; produse chimice pentru uz
farmaceutic; produse chimice pentru uz
veterinar; reactivi chimici pentru uz medical
sau veterinar; produse chimico-farmaceutice;
pâine pentru diabetici, adaptată uzului
medical; preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii; preparate de
diagnosticare pentru uz medical; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); diastază pentru uz medicinal;
suplimente alimentare pentru animale; băuturi
dietetice adaptate uzului medical; alimente
dietetice adaptate uzului medical; substanţe
dietetice adaptate uzului medical; digestive
pentru uz farmaceutic; digitalină; ulei de
mărar pentru uz medical; dezinfectanţi pentru
toaletele chimice; dezinfectanţi igienici;
loţiuni pentru câini; produse pentru spălarea
câinilor; repelenţi pentru câini; produse pentru
duş pentru uz medical; pansamente medicale;
pansamente chirurgicale; băuturi medicinale;
droguri medicinale; preparate pentru
distrugerea putregaiului; Conductori chimici
pentru electrozi de electrocardiograf; elixiruri
(preparate farmaceutice); suplimente
alimentare pe bază de enzime; produse pe
bază de enzime pentru uz medical; produse pe
bază de enzime pentru uz veterinar; enzime
pentru uz medical; enzime pentru uz veterinar;
corn de secară pentru uz farmaceutic; esteri
pentru uz farmaceutic; eucaliptol pentru uz
farmaceutic; eucalipt pentru uz farmaceutic;
purgative; plasturi pentru ochi, pentru uz
medical; substanţe pentru spălarea ochilor;
febrifuge; fenicul pentru uz medical; fermenţi
pentru uz farmaceutic; produse pentru dureri
de cap; creioane pentru dureri de cap;
hematogen; hemoglobina; preparate contra
hemoroizilor; creioane hemostatice; ceaiuri
din plante pentru uz medicinal; ierbicide;
ierburi medicinale; ierburi pentru uz
medicinal; ciment pentru copitele animalelor;
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extras de hamei pentru uz famaceutic;
hormoni pentru uz medical; hisdrastină;
hidrastinină; cloral hidratat pentru uz
farmaceutic; perhidrol pentru uz medicinal;
bandaje igienice; implanturi chirurgicale
(ţesuturi vii); repelent contra insectelor pe
bază de tămâie; şerveţele pentru incontinenţă;
pantaloni, absorbanţi pentru incontinenţă;
infuzii medicinale; repelenţi pentru insecte pe
bază de tămâie; repelenţi pentru insecte;
insecticide; spermă pentru inseminarea
artificială; iodură pentru uz farmaceutic;
iodoform; muşchi irlandez pentru uz
medicinal; izotopi pentru uz medicinal; jalapă;
vaselină rectificată pentru uz medicinal;
jujubă medicinală; lenjerie de corp pentru
menstruaţie; lenjerie de corp sanitară; lac
dentar; făină lactată pentru bebeluşi; lactoză
pentru uz farmaceutic; preparate pentru
examinarea larvelor; laxative; apă de plumb;
suplimente alimentare pe bază de lecitină;
lecitină pentru uz medical; lipitori pentru uz
medical; preparate pe bază de var pentru uz
famaceutic; alifii; suplimente alimentare pe
bază de seminţe de in; lapte de migdale pentru
uz farmaceutic; lactoză pentru uz farmaceutic;
grăsime pentru mulgere; suplimente
alimentare pe bază de minerale; săruri de apă
minerală; ape minerale pentru uz medicinal;
mentă pentru uz farmaceutic; ceară de mulaje
pentru dentişti; moleschin pentru uz
medicinal; mosc irlandez pentru uz medicinal;
hârtie contra moliilor; preparate contra
moliilor; apă de gură pentru uz medical;
nămol pentru băi; nămol medicinal; muştar
pentru uz farmaceutic; ulei de muştar pentru
uz medicinal; plasturi cu muştar; cataplasme
cu muştar; scoarţă de mirobalan pentru uz
farmaceutic; scutece pentru bebeluşi; faşe
pentru bebeluşi; faşe pentru incontinenţă;
narcotice; medicamente indicate pentru boli
nervoase; produse pentru distrugerea

animalelor dăunătoare; produse pentru
distrugerea plantelor dăunătoare; suplimente
nutritive; substanţe nutritive pentru
microorganisme; ulei din ficat de cod; ulei de
terebentină pentru uz farmaceutic; uleiuri
medicinale; alifii pentru uz farmaceutic;
narcotice; opiu; opodeldoc; produse pentru
opoterapie; preparate pentru organoterapie;
băi de oxigen; oxigen pentru uz medical;
tampoane pentru alăptat; tampoane pentru
mont; lenjerie de corp sanitară; absorbante
pentru lenjerie de corp, pentru incontinenţă;
lenjerie de corp sanitară; absorbante zilnice
(sanitare); hârtie pentru plasturii cu muştar;
hârtie pentru cataplasmele cu muştar;
preparate pentru reducerea activităţii sexuale;
remedii pentru perspiraţia picioarelor; remedii
pentru perspiraţie; repelenţi pentru câini;
repelenţi insecte; rădăcini de rubarbă pentru
uz farmaceutic; inele anti-reumatice; rădăcini
medicinale; suplimente alimentare pe bază de
lăptişor de matcă; lăptişor de matcă pentru uz
farmaceutic; cauciuc pentru uz dentar; săruri
pentru uz medical; săruri pentru băi cu apă
minerală; săruri de apă minerală; lenjerie de
corp sanitară; faşe sanitare; tampoane sanitare;
lenjerie de corp sanitară; absorbante sanitare;
prosoape sanitare; salcie pentru uz medical;
gulere pentru uz chirurgical; apă de mare
pentru băi medicinale; sedative; sediment
medicininal (noroi); spermă pentru inseminare
artificială; medicamente seroterapeutice;
seruri; desicanţi (agenţi de uscare) pentru uz
medical; preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii; pilule pentru slăbit; preparate
medicale pentru slăbit; preparate pentru
exterminarea melcilor; săruri mirositoare;
ierburi de fumat pentru uz medicinal; săruri de
sodiu pentru uz medical; preparate pentru
sterilizarea solului; soluţii pentru lentilele de
contact; solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi; sporifice; bureţi
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medicinali; amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic; celule stem pentru uz medical;
celule stem pentru uz veterinar; preparate de
sterilizare; preparate pentru sterilizarea
solului; steroizi; beţişoare de lemn dulce
pentru uz farmaceutic; plasturi adezivi;
preparate chimice pentru tratarea mălurii;
suplimente alimentare pe bază de germeni de
grâu; produse chimice pentru tratarea mălurii;
suplimente alimentare pe bază de drojdie;
drojdie pentru uz farmaceutic; pilule
antioxidante; zgărzi anti-parazitice pentru
animale; produse anti-parazitice; brăţări
anti-reumatism; inele anti-reumatism; bumbac
antiseptic; antiseptice; produse anti-urice;
pilule pentru suprimarea apetitului; produse
pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical; ceai anti-asmatic; scutece pentru
copii; otrăvuri bacteriene; preparate bacteriere
pentru uz medical sau veterinar; bulion pentru
culturile bacteriologice; medii pentru culturile
bacteriologice; preparate bacteriologice pentru
uz medical sau veterinar; balsamuri pentru uz
medical; produse balsamice pentru uz
medical; bandaje pentru pansament; bandaje
igienice; tampoane pentru menstruaţie; benzi
adezive pentru uz medical; scoarţe pentru uz
farmaceutic; produse medicinale pentru baie;
săruri de baie pentru uz medical; preparate
terapeutice pentru băi; băi de oxigen; săruri
pentru băi cu apă minerală; curele pentru
şerveţele sanitare (prosoape); bicarbonat de
sodiu pentru uz famaceutic; biocide; produse
biologică pentru uz medical; produse
biologică pentru uz veterinar; culturi de
ţesuturi biologice pentru uz medical; culturi
de ţesuturi biologice pentru uz veterinar;
preparate din bismut pentru uz farmaceutic;
subnitrat de bismut pentru uz farmaceutic;
sânge pentru uz medical; gumă de mestecat
pentru uz medicinal; preparate pentru
degeraturi; chinolină pentru uz medical;

cloroform; ţigarete (fără tutun) pentru uz
medicinal; chinină pentru uz medical; produse
pentru curăţarea lentilelor de contact;
deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi textile;
cocaină; ulei din ficat de cod; zgărzi
antiparazitice pentru animale; colodiu pentru
uz farmaceutic; colir; comprese; conductori
chimici pentru electrozii electrocardiografului;
scoarţă de condurango pentru uz medical;
dulciuri medicinale; medicamente pentru
ameliorarea constipaţiei; produse pentru
curăţarea lentilelor de contact; soluţii utilizate
cu lentilele de contact; contraceptive chimice;
aerosoli de răcire pentru uz medical; remedii
pentru bătături; inele pentru bătăturile
picioarelor; bumbac pentru uz medical;
plasturi; pastă de tartru pentru uz industrial;
creozot pentru uz farmaceutic; scoarţă de
croton; culturi de microorganisme pentru uz
medical sau veterinar; curara; preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreţii;
decocturi de uz farmaceutic; abrazivi dentari;
amalgame dentare; cimenturi dentare;
materiale pentru amprentare dentară; lac
dentar; chit dentar; adezivi pentru protezele
dentare; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; depurative; detergenţi
pentru uz medical; fermenţi de lapte pentru uz
farmaceutic; fibre alimentare; cutii de
prim-ajutor, complete; făină de peşte pentru
uz farmaceutic; suplimente alimentare pe bază
de seminţe de in; seminţe de in pentru uz
farmaceutic; făină de seminţe de in pentru uz
farmaceutic; suplimente alimentare pe bază de
ulei de seminţe de in; făină pentru uz
farmaceutic; flori de sulf pentru uz
famaceutic; adezivi pentru prinderea muştelor;
hârtie de prins muşte; produse pentru
distrugerea muştelor; clei pentru muşte;
alimente pentru bebeluşi; remedii pentru
perspiraţia picioarelor; aldehică pentru uz
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farmaceutic; balsam pentru degerături, de uz
farmaceutic; pastile de afumare; beţe de
afumare; produse de afumare pentru uz
medical; fungicide; acid galic pentru uz
farmaceutic; gumă gutta pentru uz medicinal;
gaze pentru uz medicinal; tifon pentru
pansamente; gelatină pentru uz medical;
genţiană pentru uz farmaceutic; germicide;
suplimente alimentare pe bază de glucoză;
glucoza pentru uz medical; clei pentru muşte;
glicerina pentru uz medical; glicerofosfaţi;
amalgame dentare pentru aur; apă de Goulard;
grăsimi pentru uz medical; grăsimi pentru uz
veterinar; gaiacol pentru uz farmaceutic; gumă
pentru uz medical; balsam de gurjun (gurjon,
gurjum) pentru uz medical; preparate
medicinale pentru creşterea părului; fibre
pentru uz medicinal Lemn dulce pentru uz
farmaceutic; loţiuni pentru uz farmaceutic;
loţiuni pentru uz veterinar; şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice; tablete
pentru uz farmaceutic; lupulină pentru uz
farmaceutic; magnezie pentru uz farmaceutic;
malţ pentru uz farmaceutic; băuturi din lapte
de malţ pentru uz medicinal; scoarţă de
mangrovă pentru uz farmaceutic; chituri
dentare; făină pentru uz farmaceutic; medii
pentru culturi bacteriologice; alcool
medicinal; băuturi medicinale; preparate
medicinale pentru creşterea părului; ierburi
medicinale; infuzii medicinale; uleiuri
medicinale; rădăcini medicinale; ceai
medicinal; cutii medicale, portabile, complete;
medicamente pentru uz stomatologic;
medicamente pentru uz uman; medicamente
pentru uz veterinar; medii pentru culturile
bacteriologice; apă de roiniţă pentru uz
farmaceutic; bandaje pentru menstruaţie;
lenjerie de corp pentru menstruaţie; tampoane
pentru menstruaţie; mentol; alifii mercuriale;
produse pentru distrugerea şoarecilor; culturi
de microorganisme, pentru uz medical sau

veterinar; substanţe nutritive pentru
m i c r o o r g a n i s m e ;  p r e p a r a t e  d i n
microorganisme pentru uz medical şi
veterinar; produse chimice pentru tratarea
mucegaiului; fermenţi de lapte pentru uz
farmaceutic; hârtie contra moliilor; parazicide;
pastile pentru uz farmaceutic; pastile de
afumare; pudră de perle pentru uz medicinal;
pectină pentru uz medicial; pepsine pentru uz
farmaceutic; peptone pentru uz farmaceutic;
lubrifianţi sexuali; pesticide; vaselină
rectificată pentru uz medicinal; preparate
farmaceutice; preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreţii; fenol pentru uz farmaceutic;
fosfaţi pentru uz farmaceutic; preparate
chimice pentru tratarea contra filoxerei;
produse pentru distrugerea plantelor
dăunătoare; plasmă sangvină; plasturi pentru
uz medical; plasturi cu muştar; otrăvuri;
suplimente alimentare pe bază de polen;
pomade pentru uz medical; porţelan pentru
proteze dentare; săruri de potasiu pentru uz
medical; cataplasme; cataplasme cu muştar;
pudră de cataridă; preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii; suplimente alimentare
pe bază de propolis; propolis pentru uz
farmaceutic; suplimente alimentare proteice;
suplimente proteice pentru animale; purgative;
pudră de piretrum; Lemn amar pentru uz
medical; Quebracho pentru uz medical;
Chinină pentru uz medical; Chinchină pentru
uz medical; substanţe radioactive pentru uz
medical; substanţe de contrast în radiologie
pentru uz medical; Radiu pentru uz medical;
otravă pentru şobolani; reactivi chimici pentru
uz medical sau veterinar; beţe de afumare;
beţe de sulf (dezinfectanţi); Stricnina;
Preparate stiptice; zahăr pentru uz medicinal;
sulfonamine (medicamente); beţe de sulf
(dezinfectanţi); alifii pentru arsurile solare;
preparate pentru arsurile solare pentru uz
farmaceutic; supozitoare; ţesături chirurgicale
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(şerveţele); pansamente chirugicale;
implanturi chirurgicale (ţesuturi vii); şerveţele
chirurgicale; siropuri pentru uz farmaceutic;
plasturi din tafta gumată; pilule pentru
bronzat; benzi adezive pentru uz medical;
tartru pentru uz farmaceutic; material pentru
umplerea dinţilor; preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor; deodorante pentru ţesături şi
textile; apă termală; timol pentru uz
farmaceutic; tinctură de iod; tincturi pentru uz
medical; şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice; şerveţele chirurgicale; extrase
din tutun (insecticide); ţigarete fără tutun
pentru uz medical; tonice (medicamente);
prosoape sanitare; preparate de elemente de
depistare pentru uz uman şi veterinar;
tranchilizante; terebentină pentru uz
farmaceutic; vaccinuri; spălaturi vaginale;
vermifuge; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; vezicanţi; preparate veterinare;
produse chimice pentru tratarea bolilor viţei
de vie; preparate pe bază de vitamine; bureţi
medicinali; tampoane pentru uz medical;
creioane contra negilor; apă de mare pentru uz
medicinal; ape minerale pentru uz medicinal;
substanţe pentru combaterea plantelor
dăunătoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare; plăci cu adrese pentru maşini de
adresare; ştampile cu adrese; maşini de
adresare; benzi adezive pentru papetărie sau
menaj; dozatoare de bandă adezivă

(consumabile de birou); benzi adezive pentru
papetărie sau menaj; adezivi (lipici) pentru
papetărie sau menaj; panouri publicitare din
hârtie sau carton; albume; almanahuri;
invitaţii (papetărie); acuarele; machete
arhitecturale; table aritmetice; palete de
acuarele pentru artişti (acuarele); atlase; plase
conice din hârtie; saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat; pungi
pentru microunde; saci de gunoi din hârtie sau
plastic; bile pentru pixuri cu rolă; bavete din
hârtie; agrafe de capsat hârtii; benzi de
legătură (legarea cărţilor); mostre biologice
folosite în microscopie (materiale didactice);
table; sugative; şabloane; aparate şi maşini
pentru legătorii (echipamente de birou);
ţesături pentru legătorii; cordoane pentru
legătorii; material pentru legarea cărţilor;
legături pentru cărţi; suporturi pentru cărţi;
broşuri; semne de cărţi; cărţi; învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie; ambajale pentru
sticle din carton sau hârtie; cuţite pentru hârtie
(articole de birou); dispozitive de
decalcomanie; diagrame; dozatoare de bandă
adezivă (articole de birou); dosare pentru
documente (papetărie); suporturi de
documente (papetărie); dispozitive de
laminare ca articole de birou; huse pentru
sertare, din hârtie, parfumate sau nu; planşe
pentru desen; instrumente pentru desen;
materiale pentru desen; paduri de desenat;
stilouri de desen; piuneze; seturi de desen;
echere pentru desen; echere în T pentru desen;
dispozitive de copiere; foi cu cerneală pentru
dispozitive de copiere; şevalete pentru pictori;
benzi elastice pentru birouri; hârtie pentru
e lec t rocard iograf ;  d i spoz i t ive  de
galvanoplastie; şabloane de broderie; plăci de
gravură; gravuri; dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birouri; plicuri (papetărie);
radiere pentru tabla de scris; produse de
radiere; şabloane pentru ştergere; ace pentru
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gravare; gravuri; ţesături pentru legătorii;
prosoape din hârtie pentru faţă; figurine
(statuete) din mucava; dosare (articole de
birou); rolă de folie din plastic pentru
paletizare; hârtie de filtru; materiale filtrante
(hârtie); filtre din hârtie pentru cafea; degetare
(articole de birou); fanioane din hârtie;
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori;
fluturaşi publicitari; bibliorafturi pentru hârtii;
bibliorafturi (papetărie); forme imprimate;
stilouri cu cerneală; aparate de francare pentru
birou; florare; suporturi de şpalt (tipografie);
saci de gunoi din hârtie sau plastic; litere
(caractere); pietre litografice; lucrări
litografice de artă; litografe; dispozitive de
legat; hârtie luminiscentă; reviste (publicaţie
periodică); copii multiplicate (papetărie);
manuale; hărţi geografice; cretă de marcare;
stilouri de marcare (papetărie); suporturi
pentru pahare de bere; pungi pentru
microunde; maşini şi aparate mimeografe;
plastilină; mulaje pentru plastilină (materiale
pentru artişti); mulaje pentru plastilină
(materiale pentru artişti); materiale de
modelare; pastă de modelat; ceară de modelat,
cu excepţia celei de uz dentar; machete
arhitecturale; dispozitive pentru umezirea
suprafeţelor gumate (articole de birou);
dispozitive de umezire (articole de birou);
mulaje pentru plastilină (materiale pentru
artişti); cleme pentru bani; aparate pentru
montarea fotografiilor; felicitări muzicale;
şerveţele de hârtie pentru demachiere;
şerveţele de hârtie pentru masă; ziare; peniţe;
peniţe din aur; carneţele; aparate de
numerotare; numere (caractere); ştampile de
anulare; perforatoare de birou; articole de
birou, cu excepţia mobilei; oleografe;
materiale de ambalat fabricate din amidon;
hârtie de ambalat; carnete (papetărie); carnete
de scris; cutii de acuarele (articole folosite în
şcoală); tăvi de pictură; pensule pentru

pictură; plăcuţe cu adrese pentru maşini de
adresare; indicatoare non-electronice pentru
grafice; portrete; sisteme de contorizare a
corespondenţei pentru birouri; timbre de
corespondenţă; cărţi poştale; poster; tipărituri;
publicaţii imprimate; orare imprimate;
aşternuturi pentru imprimante, altele decât din
material textil; reglet pentru tipografi; forme
de tipar; seturi portabile de imprimare
(articole de birou); caractere de tipografie;
tipărituri (gravuri); prospecte; publicaţii
tipărite; perforatoare (articole de birou); hârtie
pentru radigrafii; reproduceri grafice; panglici
din hârtie; role pentru maşinile de scris;
trafalete; rozarii; radiere; linii de desen;
echere; palete pentru acuarele, pentru artişti;
articole pentru şcoală (papetărie); albume;
radiere pentru birouri; compuşi de etanşare
pentru papetărie; maşini de lipit pentru
birouri; sigilii; pecete de sigiliu; ceară de
sigilare; timbre seci (ştampile); benzi
autoadezive pentru papetărie sau menaj; foi
din celuloză reciclată pentru ambalare;
şabloane de ştergere; sigilii din hârtie; firme
din carton sau hârtie; folie de argint; condeie
de ardezie; cărţi de cântece; bobine pentru
panglicile impregnate cu tuş; echere; echere
de desen; tuşiere pentru ştampile; suporturi
pentru ştampile; ştampile de adresă; ştampile;
acuarele (tablouri); ceară de sigilat; hârtie
cerată; panou de celuloză (papetărie); hârtie
de celuloză; ambalaje (papetărie); hârtie de
ambalat; benzi de fixare strumentele de scris;
radiere pentru tabla de scris; pensule de scris;
seturi de scris; casete pentru scris (papetărie);
cretă de scris; instrumente de scris; materiale
de scris; cărţi de scris sau colorat; suporturi de
scris; hârtie de scris; tăbliţe de scris; tablete de
scris; hârtie xuan pentru caligrafie şi picturi
chinezeşti; funde din hârtie; cutii pentru
stilouri; cutii din carton sau hârtie; materiale
de ambalat cu bule; dulapuri pentru papetărie
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(articole de birou); mese de calcul; calendare;
pânze pentru pictură; hârtie carbon; carton;
articole din carton; tuburi din carton; carduri;
carcasă pentru ştampile; cataloage; cretă
pentru litografie; suporturi de cretă; cretă
pentru marcare; mătănii; creioane de cărbune;
indicatoare non-electronice pentru grafice;
grafice; suporturi pentru carnete de cecuri;
cromolitografii; cromo; benzi pentru trabuce;
planşete cu clame; agrafe pentru birou; agrafe
pentru bani; ţesături pentru legătorie; suporturi
de hârtie; filtre din hârtie pentru cafea; cărţi de
desene; compasuri pentru desen; claviatură de
culegere (tipografie); panglici de cerneală
pentru imprimante de computer; benzi de
hârtie şi carduri pentru înregistrarea
programelor computerizate; hârtie de copiator
(papetărie); cordoane pentru legătorie; pastă
corectoare (articole de birou); cerneală
corectoare (heliografie); benzi corectoare
(articole de birou); învelitoare din hârtie
pentru ghivecele de flori; coperte (papetărie);
recipiente din hârtie pentru creme; imprimante
neelectrice pentru carduri de credit; hărţi
geografice; globuri pământeşti; lipici pentru
papetărie sau menaj; gluten (lipici) pentru
papetărie sau menaj; piepteni cu dinţi mărunţi;
grafice imprimate; reprezentări grafice;
reproduceri grafice; felicitări; ţesătură gumată
pentru papetărie; bandă gumată (papetărie);
gume (adezivi) pentru papetărie sau menaj;
aparate pentru etichetare manuală; manuale;
şerveţele din hârtie; suporturi pentru mâini
pentru pictori; specimene de manuscris pentru
copiere; cutii de pălării din carton; hectografe;
secţiuni histologice pentru scopuri didactice;
suporturi pentru carnete de cecuri; suporturi
pentru ştampile; suporturi de paşapoarte;
trafalete; foi din hârtie sau plastic cu control al
umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare; hârtie igienică; imprimante
neelectrice pentru carduri de credit; Carduri

pentru index (papetărie); indexuri; tuşuri;
cerneală; beţe pentru cerneală; pietre pentru
cerneală (rezervoare de cerneală); tuşiere;
panglici impregnate cu tuş; panglici
impregnate cu tuş pentru imprimantele de
computer; foi imprimate cu tuş pentru
aparatele de reproducere a documentelor; foi
impregnate cu tuş pentru aparate de duplicare;
călimări;ihtiocol pentru papetărie sau menaj;
folii de protecţie pentru hârtie; cartele
perforate pentru maşini de tricotat tip
Jacquard; cuţite pentru hârtie (articole de
birou); etichete, altele decât din material
textil; aparate pentru laminat documente,
pentru birouri; registru principal (cărţi); tăvi
pentru scrisori; pensule pentru pictori;
şevalete pentru pictori; tablouri cu sau fără
rame; palete pentru pictori; foi volante;
pantografe (instrumente de desen); hârtie;
funde de hârtie; agrafe de hârtie; hârtie pentru
electrocardiograf; hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat; cuţite pentru hârtie (cutter-e,
articole pentru birou); panglici din hârtie; foi
de hârtie (papetărie); distrugătoare de hârtie
pentru birouri; benzi şi carduri din hârtie
pen t ru  în reg i s t ra rea  p rogramelor
computerizate; hârtie cerată; agrafe pentru
hârtie; greutăţi pentru hârtie; mucavale; hârtie
pergament; suporturi de paşapoarte; paste
pentru papetărie sau menaj; şabloane pentru
confecţionarea rochiilor; şabloane pentru
croitorie; cutii de stilouri; agrafe de stilouri;
materiale pentru ştergerea stilourilor;
suporturi de creioane; suporturi de creioane de
grafit; creioane de grafit; ascuţitori electrice
sau neelectrice; ascuţitori electrice sau
neelectrice; creioane; suporturi pentru stilouri;
stilouri (articole de birou); carduri perforate
pentru maşini de tricotat tip Jacquard;
publicaţii periodice; gravuri fotografice; rame
de fotografii; aparate pentru montarea
fotografiilor; fotografii imprimate; fotografii;
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pancarte din carton sau hârtie; naproane din
hârtie; scheme; rolă de folie din plastic pentru
paletizare; folie din plastic pentru ambalare;
materiale plastice pentru modelare; cutii
pentru ştampile; suporturi pentru creioane şi
stilouri; capsatoare pentru birouri; prese de
capsare (articole de birou); pastă de amidon
(adeziv) pentru menaj sau papetărie; material
de ambalat făcut din amidon; papetărie;
dulapuri pentru papetărie (articole de birou);
steatit (creta croitorului); litere din oţel;
stilouri din oţel; cutii de matriţe; plăci de
matriţe; matriţe; şabloane (papetărie);
abţibiluri (papetărie); pietre litografice;
garnituri de masă din hârtie; şerveţele de masă
din hârtie; feţe de masă din hârtie; naproane
din hârtie; table artimetice; mese de calcul;
etichete pentru carduri de index; creta
croitorului; materiale didactice (cu excepţia
aparatelor); globuri pământeşti; piuneze; orare
imprimate; şerveţele de hârtie pentru
demachiere; prosoape din hârtie; pânză de
calc; ace de punctare pentru desen; hârtie de
calc; şabloane de copiere; cartonaşe, altele
decât pentru jocuri; tipare de transport
(decalcomanie); hârtie transparentă
(papetărie); tăvi pentru sortarea şi numărarea
banilor; echere în T pentru desen; tuburi din
carton; caractere (numerale şi litere); taste
pentru maşina de scris; panglici pentru maşina
de scris; maşini de scris electrice sau
neelectrice; aparate de viniete; ambalaje din
vâscoză; palete de acuarele pentru artişti;
acuarele (tablouri).
21 Bureţi abrazivi pentru bucătărie; bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii; dozatoare de
aerosoli, nu pentru uz medical; acvarii
interioare; capace de acvarii; dispozitive
electrice pentru atragerea şi omorârea
insectelor; oale sub presiune neelectrice;
cădite portabile, pentru copii; bazine; bazine
(recipiente); coşuri pentru uz casnic; linguri

de amestecat, pentru bucătărie; bătătoare de
covoare, altele decât maşini; bătătoare
neelectrice; halbe de bere; termosuri pentru
băuturi; coşuri de gunoi; fântâni pentru păsări;
cuşti pentru păsări; amestecătoare neelectricc
pentru uz casnic; mese de călcat; calapoade de
pantofi; întinzătoare de pantofi; tigve;
tirbuşoane; sticle; sticle frigorifice, bazine;
boluri din sticlă; cutii pentru dulciuri; cutii din
sticlă; cutii din metal pentru dozarea de
prosoape din hârtie; cutii de săpun; coşuri de
pâine, de uz casnic; cutii de pâine; tocătoare
pentru pâine; perii pentru animale (perii);
mături; produse pentru periat; perii; perii
pentru spălarea vaselor; perii electrice, altele
decât componente ale maşinilor; perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor; perii
pentru încălţăminte; pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru patiserie); recipiente
pentru uz casnic sau pentru bucătărie; forme
pentru copt; cuţite pentru biscuiţi; borcane
pentru biscuiţi; seturi de oale de gătit; oale de
gătit; ţepuşe metalice pentru gătit; ustensile
non-electrice pentru gătit; răcitoare (vase
pentru gheaţă); lăzi frigorifice portabile
non-electrice; dispozitive de răcit alimente
care conţin lichide schimbătoare de căldură,
pentru uz casnic; tirbuşoane; huse pentru
ceainice; ustensile cosmetice; bumbac pentru
curăţire; capace pentru vase; învelitoare, cu
excepţia celor din hârtie pentru ghivece de
flori; seturi de ceai; oliviere; oţetare; tăvi
pentru firimituri; cristal (pahare); ceşti; suport
pentru ouă; căni pentru fructe; pahare din
plastic sau hârtie; ţesale; tocătoare pentru
bucătărie; carafe; friteuze, non-electrice;
damigene; aparate de odorizare de uz
personal; capace pentru vase; vase; untiere;
recipiente pentru săpun; perii pentru spălarea
vaselor; dozatoare de săpun; cutii metalice
pentru dozarea prosoapelor din hârtie; farfurii
de unică folosinţă; râşniţă non-electrică de uz
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casnic; sticle pentru călătorie; pahare de băut;
paie; jgheaburi de adăpare; vase de băut;
suporturi pentru uscare; coşuri de gunoi;
aparate de şters praful de pe mobilă; aparat
non-electrice, pentru şters mobila; cârpe de
şters praful; mănuşi de grădinărit; mănuşi de
lustruit; vase pentru lipici; cupe; tigve; grătare
(ustensile casnice); tigăi grill (ustensile
casnice); suporturi de grătare; grătare
(ustensile de gătit); păr pentru perii;
încălzitoare non-electrice pentru biberoane;
recipiente izolate contra căldurii; suporturi
pentru flori şi plante (aranjarea florilor);
suporturi pentru hârtie igienică; cornuri pentru
băut; vase calde, neîncălzite electric; găleţi cu
gheaţă; forme pentru cuburi de gheaţă; vase
pentru gheaţă; acvarii de interior; terarii de
interior (creşterea plantelor); terarii de interior
(animale vii); capcane pentru insecte;
dispozitive electrice pentru atragerea şi
omorârea insectelor; termosuri; huse formate
pentru masa de călcat; saci izotermici;
calapoade pentru pantofi; borcane din sticlă
(damigene); carafe; ibrice, non-electrice;
recipiente pentru bucătărie; amestecătoare de
bucătărie, non-electrice; ustensile de
bucătărie; suporturi de cuţite pentru masă;
perii pentru abajururi; măsuţe; piele pentru
lustruit; seturi de lichior; tăvi pentru
necesităţile animalelor de companie; cutii
pentru gustări; majolică; produse de
demachiere; iesle pentru animale; suporturi
pentru meniuri; cutii pentru reziduuri; mori
pentru uz casnic, acţionate manual; mixere
manuale (shaker-e pentru cocktail-uri);
dispozitive non-electrice de amestecat, pentru
uz casnic; linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie); forme de cuburi de gheaţă; praf de
sticlă pentru decorare; prese pentru usturoi
(ustensile de bucătărie); prese pentru
pantaloni; oale de gătit sub presiune,
non-electrice; cârpe pentru curăţat; suporturi

şi inele pentru prosoape; clupse pentru
şobolani; sticle frigorifice; containere de
gunoi; inele pentru păsări; inele şi suporturi
pentru prosoape; sucitoare de uz casnic; rozete
pentru stropitoare; boluri de salată; solniţe;
bureţi din sârmă pentru curăţarea tigăilor; tigăi
ceramice; farfurioare; cupe (veselă); bureţi
abrazivi; perii abrazive; servicii (veselă);
shaker-e; suporturi pentru pămătufuri de ras;
pămătufuri de ras; perii de pantofi; limbi de
pantofi; întinzătoare de pantofi; site (ustensile
casnice); scurgătoare (ustensile casnice);
indicatoare din porţelan sau sticlă; cuarţ topit
(produs semifabricat) altul decât pentru
construcţii; sifoane pentru apă gazoasă; bureţi
abrazivi pentru piele; piele de căprioară pentru
curăţare; hote de fum pentru uz casnic; cutii
pentru săpun; dozatoare de săpun; suporturi de
săpun; supiere; spatule (ustensile de
bucătărie); seturi de condimente; suporturi
pentru bureţi; bureţi pentru uz casnic; linguri
de amestecat pentru bucătărie; ciocuri pentru
recipiente; stropitori; stropitori pentru udarea
florilor şi plantelor; dispozitive de stropire;
suporturi pentru placa de păr; suporturi pentru
pămătufuri de ras; statui din porţelan,
ceramică sau sticlă; vase pentru legume; vase
metalice pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă;
fibre din siliciu, cu excepţia celor textile;
aparate de făcut grofe, non-electrice; scânduri
pentru spălat rufe; cârpe pentru spălarea
pardoselilor; căzi de baie; coşuri de hârtii;
aparat cu apă pentru curăţarea dinţilor şi
gingiilor; stropitoare; dispozitive de udare;
aparate non-electrice pentru lustruire cu ceară;
dispozitive non-electrice pentru lustruire cu
ceară, pentru pantofi; teluri, neelectrice pentru
uz casnic; jardiniere; degustătoare de vin
(sifoane); lână oţelită pentru curăţare; câlţi de
lână pentru curăţit; lucrări de artă, din
porţelan, teracotă sau sticlă; materiale pentru
fabricarea periilor; găleţi; piele de căprioară
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pentru curăţat; arzătoare de parfumuri; busturi
din porţelan, teracotă sau sticlă; untiere;
capace pentru untiere; găici pentru ; servantă
(tăvi); cuşti pentru animalele de companie;
forme de prăjituri; candelabre (lumânări);
stingătoare de lumânări; inele de lumânări;
lumânări; cutii de bomboane; damigene;
bătătoare de covoare (instrumente manuale);
maşini de măturat covoarele; huse pentru
pieptăn; cazane; ceramică pentru uz casnic;
oale de noapte; piele de căprioară pentru
curăţat; capace pentru vase cu brânză;
ornamente din porţelan; beţişoare chinezeşti
pentru mâncat; site (ustensile casnice);
instrumente de curăţare acţionate manual;
cârpe pentru curăţenie; câlţi pentru curăţat;
sisteme de închidere pentru capace oale; cârpe
pentru spălarea podelelor; suporturi pentru
uscarea hainelor; cleşti pentru rufe; cleşti
pentru rufe; suporturi de întindere pentru
îmbrăcăminte; cârpe pentru curăţenie;
suporturi de pahare, nu din hârtie şi cu
excepţia garniturilor de masă; amestecătoare
pentru cocktail-uri; filtre non-electrice de
cafea; râşniţe manuale pentru cafea; filtre
non-electrice pentru cafea; servicii de cafea
(veselă), ibrice non- electrice de cafea; lăzi
frigorifice portabile non-electrice; huse pentru
pieptene; pieptăni; pieptăni electrici; pieptăni
pentru animale; pieptăţi cu dinţi rari pentru
păr; vase din ceramică; suporturi pentru ouă;
sticlă emailată; fructiere perii pentru
sprâncene; coşuri făcute din ţesături;
dispozitive de şters praful cu pene;
încălzitoare non-electrice pentru biberoane;
jgheaburi de alimentare; fibră de sticlă, cu
excepţia celei pentru izolaţii sau uz textil; fir
din fibră de sticlă, nu pentru uz textil; figurine
(statuete) din porţelan, ceramică sau sticlă;
sticle; sticle de băut pentru călătorie; suporturi
pentru placa de păr; aţă dentară; ghivece;
învelitori pentru ghivece, altele decât de

hârtie; capcane pentru prins muşte; palete de
muşte; dispozitive pentru răcirea alimentelor,
cu lichide de schimbare a căldurii, pentru uz
casnic; perii pentru încălţăminte; căni pentru
fructe; prese non-electrice de fructe, pentru uz
casnic; tigăi; cuptoare; cârpe de şters praful de
pe mobilă; cuarţ topit (produs semifabricat),
cu excepţia celui pentru construcţii; coşuri de
gunoi; mănuşi de grădinărit; prese pentru
usturoi (ustensile de bucătărie); boluri din
sticlă; vase din sticlă; capace din sticlă; sticle
(recipiente); sticlă pentru geamurile
vehiculelor (produs semifabricat); sticlă cu
conductori electrici fini încorporaţi; borcane
din sticlă (damigene); sticlă opală; sticle
(recipiente); dopuri din sticlă; sticlă brută sau
semifabricată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii; fiole din sticlă (recipiente); vată
din sticlă, cu excepţia celei pentru izolare;
sticlă vopsită; întinzătoare pentru mănuşi;
mănuşi pentru uz casnic; forme (ustensile de
bucătărie); găleţi pentru mop; mopuri; mozaic
din sticlă, nu pentru construcţie; forme de
bucuri de gheaţă; forme (ustensile de
bucătărie); clupse pentru şoareci; căni; pile
pentru unghii; suporturi pentru şerveţele; inele
pentru şerveţele; ouă artificiale de cuib;
maşini manuale pentru tăieţei; duze pentru
furtun aspersor; duze pentru stropitori;
oliviere; sticlă opală; sticlă lăptoasă; cârpe
pentru curăţat; vase; tigăi; farfurii din hârtie;
cuţite pentru patiserie; râşniţe manuale de
piper; piperniţe; filtre non-electrice pentru
cafea; arzătoare de parfumuri; odorizante;
pulverizatoare de parfum; cuşti pentru animale
de casă; tăvi de necesităţi pentru animale de
casă; coşuri de picnic accesorizate, inclusiv
vase; spatule pentru de plăcinte; pămătuf din
păr de porc; puşculiţe; ţepuşe metalice pentru
gătit; pipete (degustarea vinului); ulcioare;
sticlă în plăci (materiale brute); farfurii din
hârtie; capace pentru oalele de fiert lapte;
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pistoane pentru curăţirea scurgerilor
înfundate; aparate şi maşini de lustruire pentru
uz casnic, non-electrice; mănuşi de lustruire;
piele pentru lustruire; materiale de lustruire,
cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei;
porţelanuri; capace pentru oale; oale; ghivece
de flori; produse de olărit; inele pentru păsări;
pudriere; pămătufuri pentru pudră; statete din
porţelan, ceramică sau sticlă; vată de sticlă
pentru curăţare; cratiţe; dopuri din sticlă; site;
site pentru uz casnic; paie pentru băuturi;
întinzătoare pentru îmbrăcăminte; întinzătoare
pentru mănuşi; zaharniţe; siringi pentru udarea
florilor şi plantelor; farfurii de masă; farfurii
de unică folosinţă; veselă, alta decât cuţite,
furculiţe şi linguri; căni cu capac; bazine
(acvarii de interior); perii de smolit, cu coadă
lungă; cupe pentru tarte; infuzoare de ceai sub
formă de bilă; huse pentru ceainice; infuzoare
de ceai; Servicii de ceai (veselă); site de ceai;
ceainice; terarii interioare (creşterea
plantelor); terarii de interior (animalele vii);
recipiente izolate termic pentru alimente;
prese pentru cravate; perii de toaletă;
portfarduri; dozatoare pentru hârtie igienică;
suporturi pentru hârtie igienică; bureţi de baie;
ustensile pentru toaletă; periuţe de dinţi;
periuţe de dinţi electrice; suporturi de
scobitori; scobitori; inele şi suporturi pentru
prosoape; capcane pentru insecte; clupse
pentru şoareci; coşuri de gunoi; tăvi pentru uz
casnic; tăvi din hârtie, pentru uz casnic; tăvi
pentru necesităţi pentru animalele de
companie; suporturi de pahare (ustensile de
masă); prese pentru pantaloni; urne; ustensile
pentru uz casnic; sticle cu vid; portfarduri
dotate; vaze.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04286
(151) 25/06/2015
(732) MOBILO FINANCE IFN S.A., Str.

Vintila Mihailescu nr. 6, bl. 77, sc. 1,
et. 2, ap. 18, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOBILO CREDIT

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

35 Publicitate; administraţie comercială.
36 Acordare de credit; finanţare prin credit;
consiliere de credit; servicii de creditare;
servicii de credit financiar; acordare de
facilităţi de credit; acordare de credite de
consum; servicii de împrumut şi creditare;
finanţarea creditelor pe termen scurt; servicii
de împrumut şi de credit; servicii de credit şi
de împrumut; servicii de consultanţă
referitoare la credit; servicii de credite pentru
nevoi personale; servicii de împrumut, de
credit şi leasing financiar; servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi; servicii
de card bancar, card de credit, card de debit şi
card pentru plată electronică; împrumuturi
[finanţare]; servicii de imprumut; acordări de
împrumuturi; finanţare pentru împrumuturi
personale; servicii de finanţare şi împrumut;
servicii de împrumut pentru consumatori;
servicii de împrumuturi de bani; acordare de
împrumuturi pentru consum; servicii de
împrumut financiar în scopuri personale;
acordare de credite temporare; servicii de
plată electronică; servicii financiare de plată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04287
(151) 25/06/2015
(732) S . C .  E L C O M E X

AGROINDUSTRIAL S.A., Str.
Speranţei nr. 8, judeţul Constanţa,
907210, NICOLAE BĂLCESCU
ROMANIA 

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

(540)

lactIQ

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030411; 030413;

270502; 270508; 270510; 290112;  

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

29 Lapte şi produse din lapte.
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea laptelui şi a produselor din lapte
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le

achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04288
(151) 25/06/2015
(732) S.C. ILMA TOTAL TRADE S.R.L.,

Str. Pravăţ nr. 18, bl. P8, sc. D, ap. 65,
sector 6, 61566, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ToolMan

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  

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

35 Servicii de comerţ electronic şi anume
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furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; regruparea în avantajul terţilor
a produselor maşini şi maşini-unelte; motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vânzare; unelte şi scule (acţionate
manual); echipamente de protecţie pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping;
servicii de comerţ electronic şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; publicitate.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04289
(151) 25/06/2015
(732) GORGON PETRE, Str. 13

Decembrie nr. 82, bl. 13, sc. A, ap. 8,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(732) GORGON MIHAELA-ZOE, Str. 13
Decembrie nr. 82, bl. 13, sc A, ap. 8,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

VENOTUB

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04290
(151) 25/06/2015
(732) ASOCIATIA CARTEA DALIEI,

Str. Sub Coaste nr. 789, judeţul Cluj, ,
BONTIDA ROMANIA 

(540)

Dalia's Book

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

9 Software de calculator.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04307
(151) 25/06/2015
(732) SWORDSON OOD, Severna

promishlena zona No. 1, 8400,
Karnobat BULGARIA Burgas region

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ALVESTA

(591) Culori revendicate:galben, verde
  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

250119; 260406; 260418; 290113;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; ţesătură abrazivă; hârtie

abrazivă; abrazivi; adezivi pentru fixarea
meşelor; adezivi pentru uz cosmetic; loţiuni
după ras; aer presurizat, în recipiente speciale,
pentru curăţare şi desprăfuire; odorizante;
alcalii volatile (amoniac,detergent; lapte de
migdale pentru uz cosmetic; ulei de migdale;
săpun de migdale; preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic; pietre alaun (astringente);
ambră (parfum); amoniac (alcalii volatile,
de te rgen t ) ;  săpun an t ipersp i ran t ;
antiperspirante (produse de toaletă); produse
antistatice pentru uz casnic; uleiuri esenţiale
aromate; cenuşă vulcanică pentru curăţare;
substanţe astringente pentru uz cosmetic;
esenţă de badian; balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; scoarţă de quillaja pentru
spălat; săruri de baie, cu excepţia celor de uz
medical; preparate cosmetice pentru băi;
vopsele pentru barbă; măşti cosmetice; ulei de
bergamotă;arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale); preparate pentru albirea pielăriei;
preparate pentru albire (decoloranţi) pentru uz
cosmetic; Preparate pentru albire (rufe); săruri
pentru albire; sodă pentru albire; Albăstreală
pentru rufe; luciu pentru pantofi; aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei; benzi pentru
împrospătarea respiraţiei; Substanţe chimice
pentru luciu, culoare, pentru uzcasnic (rufe);
arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale);
calupuri de săpun de toaletă; agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase; vopsele
cosmetice; apă de colonie; şmirghel; ţesătură
cu şmirghel; hârtie cu şmirghel; esenţe eterice;
uleiuri esenţiale; esenţe eterice; uleiuri eterice;
extrase din flori (parfumuri); cosmetice pentru
sprâncene; creioane pentru sprâncene; adezivi
pentru fixarea genelor false; preparate
cosmetice pentru gene; gene false; balsam
pentru rufe; gene false; adezivi pentru fixarea
meşelor; unghii false; arome pentru băuturi
(uleiuri esenţiale); arome pentru băuturi
(uleiuri esenţiale); arome pentru prăjituri
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(uleiuri esenţiale); ceară de pardoseală;
diluanţi pentru ceară de pardoseală (preparate
de degresare); lichide anti-derapare pentru
pardoseală; ceară anti-derapantă pentru
pardoseală; baze pentru parfumuri din flori;
extrase din flori (parfumuri); săpun
antiperspirant pentru picioare; preparate de
fumigare (parfumuri); preparate pentru
lustruire; ulei de gaultheria; geluri pentru
albirea dinţilor; geraniol; ţesătură de sticlă;
hârtie de sticlă; balsam de rufe; grăsimi pentru
uz cosmetic; preparate de măcinare; coloranţi
pentru păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru
păr; fixativ pentru păr; preparate pentru
ondularea părului; heliotropină; perhidrol
pentru uz cosmetic; hipoclorit de potasiu;
tămâie; iononă (parfumerie); ulei de iasomie;
uleiuri pentru toaletă; produse pentru
îndepărtarea vopselii; ceară de parchet; paste
pentru curele de acuţit briciul; creioane
cosmetice; creioane pentru sprâncene;
parfumerie; parfumuri; substanţe de
neutralizare pentru ondulare permanentă;
vaselină rectificată pentru uz cosmetic;
şampoane pentru animale de companie;
produse pentru luciul frunzelor plantelor;
luciu pentru mobilă şi pardoseli; substanţe
pentru şlefuirea protezei dentare; creme de
lustruire; hârtie de lustruire; produse pentru
lustruire; roşu de lustruit; pietre de lustruit;
ceară de lustruit; pomezi pentru uz cosmetic;
arome pentru potpourris; pudră pentru
machiaj; substanţe de conservare pentru piele
(lustruire); piatră ponce; scoarţă de quillaja
pentru spălare; paste pentru curelele de ascuţit
briciul; substanţe de îndepărtare a cerei de
pardoseală (produse de degresare); ulei de
trandafiri; oxid feric; produse pentru
îndepărtarea ruginii; sachete pentru
parfumarea lenjeriei; safrol; glaspapir; hârtie
de şlefuit; produse pentru îndepărtarea
calcarului, pentru uz casnic; apă parfumată;

lemn parfumat; soluţii de degresare;
şampoane; şampoane pentru animale de
companie; produse pentru ascuţit; produse
pentru ras; săpun pentru ras; pietre pentru ras
(astingenţi); produse pentru luciu; produse
pentru luciul frunzelor plantelor; cremă de
pantofi; lustru de pantofi; ceară de pantofi;
ceară utilizată în cismărie; carbid siliconic
(abraziv); lapte de var; lichide pentru
curăţarea parbrizului; lichide pentru curăţarea
parbrizului; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
carburi metalice (abrazive); uleiuri esenţiale
de cedru; cretă (de curăţare); uleiuri esenţiale
de arbore de lămâie; cretă pentru curăţire;
preparate pentru curăţarea protezelor dentare;
produse de curăţare; lapte demachiant; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; coloranţi pentru toaletă;
produse chimice de accentuare a culorii pentu
uz casnic (rufe); preparate pentru decolorare;
produse chimice de accentuare a culorii pentu
uz casnic (rufe); preparate pentru decolorare;
corindon (abraziv); truse cosmetice; preparate
cosmetice pentru slăbire; cosmetice;
cosmetice pentru animale; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; creme pentru
pielărie; creme pentru albirea pielii; substanţe
degresante, altele decât pentru utilizarea în
procese de fabricaţie; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; lac pentru proteze
dentare; preparate pentru curăţarea protezelor
dentare; săpun deodorant; deodorante de uz
personal sau veterinar; deodorante pentru
animale de companie; depilatoare; preparate
depilatoare; detergenţi cu excepţia celor
folosiţi în operaţii de producţie şi în scop
medical; diamantin (abraziv); săpun
dezinfectant; preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă); şampoane uscate; preparate de
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curăţare uscată; apă de Javel; vaselină
rectificată pentru uz cosmetic; oxid feric;
beţişoare parfumate; truse cosmetice;
preparate pentru îndepărtarea lacului; înălbitor
de rufe; substanţă de albăstrire a rufelor;
balsam de rufe; produse pentru rufe; preparate
pentru înmuierea rufelor; amidon pentru rufe;
ceară pentru rufe; ulei de levănţică; apă de
levănţică; preparate pentru albirea pieilor;
creme pentru pielărie; substanţe de conservare
a pielilor (lustruire); frunze de plante
(preparate pentru lustruirea acestora); uleiuri
esenţiale de lămâie; sachet pentru parfumarea
lenjeriei; luciu de buze; rujuri; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); machiaj; pudră pentru
machiaj; produse pentru machiaj; produse de
demachiere; mascara; măşti cosmetice; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; lapte demachiant pentru
toaletă; esenţă de mentă (ulei esenţial); mentă
pentru parmmerie; ceară pentru mustaţă; apă
de gură, nu pentru uz medical; mosc
(parfumerie); abţibilduri pentru unghii;
produse pentru îngrijirea unghiilor; ojă; lac
pentru unghii; unghii false; agenţi de
neutralizare a ondulării permanente; lichide
anti-derapante pentru pardoseli; ceară
anti-derapantă pentru pardoseli; ulei de
terebentină pentru degresare; uleiuri pentru
curăţare; uleiuri pentru uz cosmetic; uleiuri
pentru parfumuri; preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii; creme pentru albirea pielii;
preparate cosmetice pentru slăbit; produse
pentru netezire (apretare); pietre pentru
netezire; produse pentru înmuirea rufelor;
săpun; săpun antiperspirant; calupuri de
săpun; săpun deodorant; săpun dezinfectant;
săpun pentru albirea textilor; săpun pentru
perspiraţia picioarelor; sodă de albire; sodă
caustică; balsam pentru rufe; aerosoli pentru

împrospătarea respiraţiei; substanţe pentru
îndepărtarea petelor; amidon pentru rufe;
glazură de amidon pentru rufe; benzi pentru
împrospătarea respiraţiei; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
ceară pentru croitorie; pudră de talc, pentru
toaletă; terpenă (uleiuri esenţiale); şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice; apă de
toaletă; produse pentru toaletă; vaselină
rectificată pentru uz cosmetic; piatră de
Tripoli pentru lustruire; terebentină pentru
degresare; produse pentru desfundarea ţevilor
de scurgere; lac pentru unghii; produse pentru
îndepărtarea lacului; alcalii volatili (amoniac,
detergent; cenuşă vulcanică pentru curăţare;
produse pentru curăţarea tapetului; produse
pentru spălare; sodă cristalizată, pentru
curăţare; produse pentru ondularea părului;
ceară pentru lustruit pantofi; ceară depilatoare;
ceară anti-derapantă pentru pardoseli; ceară
pentru rufe; ceară pentru mustaţă; ceară pentru
parchet; ceară de lustruit; ceară pentru
croitorie; ceruri pentru pielărie; cremă pentru
albirea cremei.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide; abrazivi de
uz dentar; bumbac absorbant; tampoane
absorbante; acaricide; acetaţi pentru uz
farmaceutic; acizi pentru uz farmaceutic;
aconitin; benzi adezive pentru uz medical;
gips adeziv; benzi adezive pentru uz medical;
adezivi pentru prinderea muştelor; adezivi
pentru proteze dentare; adjuvanţi pentru uz
medical; produse pentru odorizarea aerului;
produse de purificare a aerului; suplimente
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alimentare pe bază de albumină; alimente
albuminoase pentru uz medical; produse
albuminoase pentru uz medical; alcool pentru
uz farmaceutic; aldehide pentru uz
farmaceutic; algicide; suplimente alimentare
alginate; alginaţi pentru uz farmaceutic;
iodură alcalină pentru uz farmaceutic;
alcaloizi pentru uz medical; aliaje din metale
preţioase de uz stomatologic; lapte de migdale
pentru uz farmaceutic; preparate din aloe vera
pentru uz farmaceutic; acetat de aluminiu
pentru uz farmaceutic; amalgamuri dentare;
aminoacizi pentru uz medical; aminoacizi
pentru uz veterinar; anestezice; analgezice;
scoarţă de angustură pentru uz medical;
produse pentru spălarea animalelor;
antihelmintic;  antibiotice; produse
anticriptogamice; plasmă sangvină; ciment
pentru oase pentru uz chirugical şi ortopedic;
bulioane pentru culturi bacteriologice; brăţări
pentru uz medical; pâine pentru diabetici,
adaptat uzului medical; tampon pentru
alăptare; brom pentru uz farmaceutic;
preparate bronhodilatatoare; tampoane pentru
mont; preparate pentru tratamentul arsurilor;
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical;
casetă pentru uz farmaceutic; catechu pentru
uz farmaceutic; preparate pentru calousuri;
calomel; camfor pentru uz medicinal; ulei de
camfor pentru uz medical; bomboane pentru
uz farmaceutic; bomboane medicale; pudre de
cantaridă; capsule pentru medicamente;
capsule pentru uz farmaceutic; carbolineu
(parazicid); suplimente alimentare pe bază de
caseină; ulei de castor pentru uz medical;
substanţe pentru spălarea vitelor; creioane
caustice; substanţe pentru uz farmaceutic;
lemn de cedru folosit ca repelent pentru
insecte; esteri de celuloză pentru uz
farmaceutic; eteri de celuloză pentru uz
farmaceutic; ciment pentru copitele

animalelor; cărbune pentru uz farmaceutic;
conductori chimici pentru electrozii
electrocardiografului; produse chimice pentru
uz medical; produse chimice pentru uz
farmaceutic; produse chimice pentru uz
veterinar; reactivi chimici pentru uz medical
sau veterinar; produse chimico-farmaceutice;
pâine pentru diabetici, adaptată uzului
medical; preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii; preparate de
diagnosticare pentru uz medical; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); diastază pentru uz medicinal;
suplimente alimentare pentru animale; băuturi
dietetice adaptate uzului medical; alimente
dietetice adaptate uzului medical; substanţe
dietetice adaptate uzului medical; digestive
pentru uz farmaceutic; digitalină; ulei de
mărar pentru uz medical; dezinfectanţi pentru
toaletele chimice; dezinfectanţi igienici;
loţiuni pentru câini; produse pentru spălarea
câinilor; repelenţi pentru câini; produse pentru
duş pentru uz medical; pansamente medicale;
pansamente chirurgicale; băuturi medicinale;
droguri medicinale; preparate pentru
distrugerea putregaiului; Conductori chimici
pentru electrozi de electrocardiograf; elixiruri
(preparate farmaceutice); suplimente
alimentare pe bază de enzime; produse pe
bază de enzime pentru uz medical; produse pe
bază de enzime pentru uz veterinar; enzime
pentru uz medical; enzime pentru uz veterinar;
corn de secară pentru uz farmaceutic; esteri
pentru uz farmaceutic; eucaliptol pentru uz
farmaceutic; eucalipt pentru uz farmaceutic;
purgative; plasturi pentru ochi, pentru uz
medical; substanţe pentru spălarea ochilor;
febrifuge; fenicul pentru uz medical; fermenţi
pentru uz farmaceutic; produse pentru dureri
de cap; creioane pentru dureri de cap;
hematogen; hemoglobina; preparate contra
hemoroizilor; creioane hemostatice; ceaiuri
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din plante pentru uz medicinal; ierbicide;
ierburi medicinale; ierburi pentru uz
medicinal; ciment pentru copitele animalelor;
extras de hamei pentru uz famaceutic;
hormoni pentru uz medical; hisdrastină;
hidrastinină; cloral hidratat pentru uz
farmaceutic; perhidrol pentru uz medicinal;
bandaje igienice; implanturi chirurgicale
(ţesuturi vii); repelent contra insectelor pe
bază de tămâie; şerveţele pentru incontinenţă;
pantaloni, absorbanţi pentru incontinenţă;
infuzii medicinale; repelenţi pentru insecte pe
bază de tămâie; repelenţi pentru insecte;
insecticide; spermă pentru inseminarea
artificială; iodură pentru uz farmaceutic;
iodoform; muşchi irlandez pentru uz
medicinal; izotopi pentru uz medicinal; jalapă;
vaselină rectificată pentru uz medicinal;
jujubă medicinală; lenjerie de corp pentru
menstruaţie; lenjerie de corp sanitară; lac
dentar; făină lactată pentru bebeluşi; lactoză
pentru uz farmaceutic; preparate pentru
examinarea larvelor; laxative; apă de plumb;
suplimente alimentare pe bază de lecitină;
lecitină pentru uz medical; lipitori pentru uz
medical; preparate pe bază de var pentru uz
famaceutic; alifii; suplimente alimentare pe
bază de seminţe de in; lapte de migdale pentru
uz farmaceutic; lactoză pentru uz farmaceutic;
grăsime pentru mulgere; suplimente
alimentare pe bază de minerale; săruri de apă
minerală; ape minerale pentru uz medicinal;
mentă pentru uz farmaceutic; ceară de mulaje
pentru dentişti; moleschin pentru uz
medicinal; mosc irlandez pentru uz medicinal;
hârtie contra moliilor; preparate contra
moliilor; apă de gură pentru uz medical;
nămol pentru băi; nămol medicinal; muştar
pentru uz farmaceutic; ulei de muştar pentru
uz medicinal; plasturi cu muştar; cataplasme
cu muştar; scoarţă de mirobalan pentru uz
farmaceutic; scutece pentru bebeluşi; faşe

pentru bebeluşi; faşe pentru incontinenţă;
narcotice; medicamente indicate pentru boli
nervoase; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; produse pentru
distrugerea plantelor dăunătoare; suplimente
nutritive; substanţe nutritive pentru
microorganisme; ulei din ficat de cod; ulei de
terebentină pentru uz farmaceutic; uleiuri
medicinale; alifii pentru uz farmaceutic;
narcotice; opiu; opodeldoc; produse pentru
opoterapie; preparate pentru organoterapie;
băi de oxigen; oxigen pentru uz medical;
tampoane pentru alăptat; tampoane pentru
mont; lenjerie de corp sanitară; absorbante
pentru lenjerie de corp, pentru incontinenţă;
lenjerie de corp sanitară; absorbante zilnice
(sanitare); hârtie pentru plasturii cu muştar;
hârtie pentru cataplasmele cu muştar;
preparate pentru reducerea activităţii sexuale;
remedii pentru perspiraţia picioarelor; remedii
pentru perspiraţie; repelenţi pentru câini;
repelenţi insecte; rădăcini de rubarbă pentru
uz farmaceutic; inele anti-reumatice; rădăcini
medicinale; suplimente alimentare pe bază de
lăptişor de matcă; lăptişor de matcă pentru uz
farmaceutic; cauciuc pentru uz dentar; săruri
pentru uz medical; săruri pentru băi cu apă
minerală; săruri de apă minerală; lenjerie de
corp sanitară; faşe sanitare; tampoane sanitare;
lenjerie de corp sanitară; absorbante sanitare;
prosoape sanitare; salcie pentru uz medical;
gulere pentru uz chirurgical; apă de mare
pentru băi medicinale; sedative; sediment
medicininal (noroi); spermă pentru inseminare
artificială; medicamente seroterapeutice;
seruri; desicanţi (agenţi de uscare) pentru uz
medical; preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii; pilule pentru slăbit; preparate
medicale pentru slăbit; preparate pentru
exterminarea melcilor; săruri mirositoare;
ierburi de fumat pentru uz medicinal; săruri de
sodiu pentru uz medical; preparate pentru
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sterilizarea solului; soluţii pentru lentilele de
contact; solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi; sporifice; bureţi
medicinali; amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic; celule stem pentru uz medical;
celule stem pentru uz veterinar; preparate de
sterilizare; preparate pentru sterilizarea
solului; steroizi; beţişoare de lemn dulce
pentru uz farmaceutic; plasturi adezivi;
preparate chimice pentru tratarea mălurii;
suplimente alimentare pe bază de germeni de
grâu; produse chimice pentru tratarea mălurii;
suplimente alimentare pe bază de drojdie;
drojdie pentru uz farmaceutic; pilule
antioxidante; zgărzi anti-parazitice pentru
animale; produse anti-parazitice; brăţări
anti-reumatism; inele anti-reumatism; bumbac
antiseptic; antiseptice; produse anti-urice;
pilule pentru suprimarea apetitului; produse
pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical; ceai anti-asmatic; scutece pentru
copii; otrăvuri bacteriene; preparate bacteriere
pentru uz medical sau veterinar; bulion pentru
culturile bacteriologice; medii pentru culturile
bacteriologice; preparate bacteriologice pentru
uz medical sau veterinar; balsamuri pentru uz
medical; produse balsamice pentru uz
medical; bandaje pentru pansament; bandaje
igienice; tampoane pentru menstruaţie; benzi
adezive pentru uz medical; scoarţe pentru uz
farmaceutic; produse medicinale pentru baie;
săruri de baie pentru uz medical; preparate
terapeutice pentru băi; băi de oxigen; săruri
pentru băi cu apă minerală; curele pentru
şerveţele sanitare (prosoape); bicarbonat de
sodiu pentru uz famaceutic; biocide; produse
biologică pentru uz medical; produse
biologică pentru uz veterinar; culturi de
ţesuturi biologice pentru uz medical; culturi
de ţesuturi biologice pentru uz veterinar;
preparate din bismut pentru uz farmaceutic;
subnitrat de bismut pentru uz farmaceutic;

sânge pentru uz medical; gumă de mestecat
pentru uz medicinal; preparate pentru
degeraturi; chinolină pentru uz medical;
cloroform; ţigarete (fără tutun) pentru uz
medicinal; chinină pentru uz medical; produse
pentru curăţarea lentilelor de contact;
deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi textile;
cocaină; ulei din ficat de cod; zgărzi
antiparazitice pentru animale; colodiu pentru
uz farmaceutic; colir; comprese; conductori
chimici pentru electrozii electrocardiografului;
scoarţă de condurango pentru uz medical;
dulciuri medicinale; medicamente pentru
ameliorarea constipaţiei; produse pentru
curăţarea lentilelor de contact; soluţii utilizate
cu lentilele de contact; contraceptive chimice;
aerosoli de răcire pentru uz medical; remedii
pentru bătături; inele pentru bătăturile
picioarelor; bumbac pentru uz medical;
plasturi; pastă de tartru pentru uz industrial;
creozot pentru uz farmaceutic; scoarţă de
croton; culturi de microorganisme pentru uz
medical sau veterinar; curara; preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreţii;
decocturi de uz farmaceutic; abrazivi dentari;
amalgame dentare; cimenturi dentare;
materiale pentru amprentare dentară; lac
dentar; chit dentar; adezivi pentru protezele
dentare; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; depurative; detergenţi
pentru uz medical; fermenţi de lapte pentru uz
farmaceutic; fibre alimentare; cutii de
prim-ajutor, complete; făină de peşte pentru
uz farmaceutic; suplimente alimentare pe bază
de seminţe de in; seminţe de in pentru uz
farmaceutic; făină de seminţe de in pentru uz
farmaceutic; suplimente alimentare pe bază de
ulei de seminţe de in; făină pentru uz
farmaceutic; flori de sulf pentru uz
famaceutic; adezivi pentru prinderea muştelor;
hârtie de prins muşte; produse pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 25/06/2015

27

distrugerea muştelor; clei pentru muşte;
alimente pentru bebeluşi; remedii pentru
perspiraţia picioarelor; aldehică pentru uz
farmaceutic; balsam pentru degerături, de uz
farmaceutic; pastile de afumare; beţe de
afumare; produse de afumare pentru uz
medical; fungicide; acid galic pentru uz
farmaceutic; gumă gutta pentru uz medicinal;
gaze pentru uz medicinal; tifon pentru
pansamente; gelatină pentru uz medical;
genţiană pentru uz farmaceutic; germicide;
suplimente alimentare pe bază de glucoză;
glucoza pentru uz medical; clei pentru muşte;
glicerina pentru uz medical; glicerofosfaţi;
amalgame dentare pentru aur; apă de Goulard;
grăsimi pentru uz medical; grăsimi pentru uz
veterinar; gaiacol pentru uz farmaceutic; gumă
pentru uz medical; balsam de gurjun (gurjon,
gurjum) pentru uz medical; preparate
medicinale pentru creşterea părului; fibre
pentru uz medicinal Lemn dulce pentru uz
farmaceutic; loţiuni pentru uz farmaceutic;
loţiuni pentru uz veterinar; şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice; tablete
pentru uz farmaceutic; lupulină pentru uz
farmaceutic; magnezie pentru uz farmaceutic;
malţ pentru uz farmaceutic; băuturi din lapte
de malţ pentru uz medicinal; scoarţă de
mangrovă pentru uz farmaceutic; chituri
dentare; făină pentru uz farmaceutic; medii
pentru culturi bacteriologice; alcool
medicinal; băuturi medicinale; preparate
medicinale pentru creşterea părului; ierburi
medicinale; infuzii medicinale; uleiuri
medicinale; rădăcini medicinale; ceai
medicinal; cutii medicale, portabile, complete;
medicamente pentru uz stomatologic;
medicamente pentru uz uman; medicamente
pentru uz veterinar; medii pentru culturile
bacteriologice; apă de roiniţă pentru uz
farmaceutic; bandaje pentru menstruaţie;
lenjerie de corp pentru menstruaţie; tampoane

pentru menstruaţie; mentol; alifii mercuriale;
produse pentru distrugerea şoarecilor; culturi
de microorganisme, pentru uz medical sau
veterinar; substanţe nutritive pentru
m i c r o o r g a n i s m e ;  p r e p a r a t e  d i n
microorganisme pentru uz medical şi
veterinar; produse chimice pentru tratarea
mucegaiului; fermenţi de lapte pentru uz
farmaceutic; hârtie contra moliilor; parazicide;
pastile pentru uz farmaceutic; pastile de
afumare; pudră de perle pentru uz medicinal;
pectină pentru uz medicial; pepsine pentru uz
farmaceutic; peptone pentru uz farmaceutic;
lubrifianţi sexuali; pesticide; vaselină
rectificată pentru uz medicinal; preparate
farmaceutice; preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreţii; fenol pentru uz farmaceutic;
fosfaţi pentru uz farmaceutic; preparate
chimice pentru tratarea contra filoxerei;
produse pentru distrugerea plantelor
dăunătoare; plasmă sangvină; plasturi pentru
uz medical; plasturi cu muştar; otrăvuri;
suplimente alimentare pe bază de polen;
pomade pentru uz medical; porţelan pentru
proteze dentare; săruri de potasiu pentru uz
medical; cataplasme; cataplasme cu muştar;
pudră de cataridă; preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii; suplimente alimentare
pe bază de propolis; propolis pentru uz
farmaceutic; suplimente alimentare proteice;
suplimente proteice pentru animale; purgative;
pudră de piretrum; Lemn amar pentru uz
medical; Quebracho pentru uz medical;
Chinină pentru uz medical; Chinchină pentru
uz medical; substanţe radioactive pentru uz
medical; substanţe de contrast în radiologie
pentru uz medical; Radiu pentru uz medical;
otravă pentru şobolani; reactivi chimici pentru
uz medical sau veterinar; beţe de afumare;
beţe de sulf (dezinfectanţi); Stricnina;
Preparate stiptice; zahăr pentru uz medicinal;
sulfonamine (medicamente); beţe de sulf
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(dezinfectanţi); alifii pentru arsurile solare;
preparate pentru arsurile solare pentru uz
farmaceutic; supozitoare; ţesături chirurgicale
(şerveţele); pansamente chirugicale;
implanturi chirurgicale (ţesuturi vii); şerveţele
chirurgicale; siropuri pentru uz farmaceutic;
plasturi din tafta gumată; pilule pentru
bronzat; benzi adezive pentru uz medical;
tartru pentru uz farmaceutic; material pentru
umplerea dinţilor; preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor; deodorante pentru ţesături şi
textile; apă termală; timol pentru uz
farmaceutic; tinctură de iod; tincturi pentru uz
medical; şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice; şerveţele chirurgicale; extrase
din tutun (insecticide); ţigarete fără tutun
pentru uz medical; tonice (medicamente);
prosoape sanitare; preparate de elemente de
depistare pentru uz uman şi veterinar;
tranchilizante; terebentină pentru uz
farmaceutic; vaccinuri; spălaturi vaginale;
vermifuge; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; vezicanţi; preparate veterinare;
produse chimice pentru tratarea bolilor viţei
de vie; preparate pe bază de vitamine; bureţi
medicinali; tampoane pentru uz medical;
creioane contra negilor; apă de mare pentru uz
medicinal; ape minerale pentru uz medicinal;
substanţe pentru combaterea plantelor
dăunătoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare; plăci cu adrese pentru maşini de

adresare; ştampile cu adrese; maşini de
adresare; benzi adezive pentru papetărie sau
menaj; dozatoare de bandă adezivă
(consumabile de birou); benzi adezive pentru
papetărie sau menaj; adezivi (lipici) pentru
papetărie sau menaj; panouri publicitare din
hârtie sau carton; albume; almanahuri;
invitaţii (papetărie); acuarele; machete
arhitecturale; table aritmetice; palete de
acuarele pentru artişti (acuarele); atlase; plase
conice din hârtie; saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat; pungi
pentru microunde; saci de gunoi din hârtie sau
plastic; bile pentru pixuri cu rolă; bavete din
hârtie; agrafe de capsat hârtii; benzi de
legătură (legarea cărţilor); mostre biologice
folosite în microscopie (materiale didactice);
table; sugative; şabloane; aparate şi maşini
pentru legătorii (echipamente de birou);
ţesături pentru legătorii; cordoane pentru
legătorii; material pentru legarea cărţilor;
legături pentru cărţi; suporturi pentru cărţi;
broşuri; semne de cărţi; cărţi; învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie; ambajale pentru
sticle din carton sau hârtie; cuţite pentru hârtie
(articole de birou); dispozitive de
decalcomanie; diagrame; dozatoare de bandă
adezivă (articole de birou); dosare pentru
documente (papetărie); suporturi de
documente (papetărie); dispozitive de
laminare ca articole de birou; huse pentru
sertare, din hârtie, parfumate sau nu; planşe
pentru desen; instrumente pentru desen;
materiale pentru desen; paduri de desenat;
stilouri de desen; piuneze; seturi de desen;
echere pentru desen; echere în T pentru desen;
dispozitive de copiere; foi cu cerneală pentru
dispozitive de copiere; şevalete pentru pictori;
benzi elastice pentru birouri; hârtie pentru
e lec t rocard iograf ;  d i spoz i t ive  de
galvanoplastie; şabloane de broderie; plăci de
gravură; gravuri; dispozitive pentru sigilarea
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plicurilor, pentru birouri; plicuri (papetărie);
radiere pentru tabla de scris; produse de
radiere; şabloane pentru ştergere; ace pentru
gravare; gravuri; ţesături pentru legătorii;
prosoape din hârtie pentru faţă; figurine
(statuete) din mucava; dosare (articole de
birou); rolă de folie din plastic pentru
paletizare; hârtie de filtru; materiale filtrante
(hârtie); filtre din hârtie pentru cafea; degetare
(articole de birou); fanioane din hârtie;
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori;
fluturaşi publicitari; bibliorafturi pentru hârtii;
bibliorafturi (papetărie); forme imprimate;
stilouri cu cerneală; aparate de francare pentru
birou; florare; suporturi de şpalt (tipografie);
saci de gunoi din hârtie sau plastic; litere
(caractere); pietre litografice; lucrări
litografice de artă; litografe; dispozitive de
legat; hârtie luminiscentă; reviste (publicaţie
periodică); copii multiplicate (papetărie);
manuale; hărţi geografice; cretă de marcare;
stilouri de marcare (papetărie); suporturi
pentru pahare de bere; pungi pentru
microunde; maşini şi aparate mimeografe;
plastilină; mulaje pentru plastilină (materiale
pentru artişti); mulaje pentru plastilină
(materiale pentru artişti); materiale de
modelare; pastă de modelat; ceară de modelat,
cu excepţia celei de uz dentar; machete
arhitecturale; dispozitive pentru umezirea
suprafeţelor gumate (articole de birou);
dispozitive de umezire (articole de birou);
mulaje pentru plastilină (materiale pentru
artişti); cleme pentru bani; aparate pentru
montarea fotografiilor; felicitări muzicale;
şerveţele de hârtie pentru demachiere;
şerveţele de hârtie pentru masă; ziare; peniţe;
peniţe din aur; carneţele; aparate de
numerotare; numere (caractere); ştampile de
anulare; perforatoare de birou; articole de
birou, cu excepţia mobilei; oleografe;
materiale de ambalat fabricate din amidon;

hârtie de ambalat; carnete (papetărie); carnete
de scris; cutii de acuarele (articole folosite în
şcoală); tăvi de pictură; pensule pentru
pictură; plăcuţe cu adrese pentru maşini de
adresare; indicatoare non-electronice pentru
grafice; portrete; sisteme de contorizare a
corespondenţei pentru birouri; timbre de
corespondenţă; cărţi poştale; poster; tipărituri;
publicaţii imprimate; orare imprimate;
aşternuturi pentru imprimante, altele decât din
material textil; reglet pentru tipografi; forme
de tipar; seturi portabile de imprimare
(articole de birou); caractere de tipografie;
tipărituri (gravuri); prospecte; publicaţii
tipărite; perforatoare (articole de birou); hârtie
pentru radigrafii; reproduceri grafice; panglici
din hârtie; role pentru maşinile de scris;
trafalete; rozarii; radiere; linii de desen;
echere; palete pentru acuarele, pentru artişti;
articole pentru şcoală (papetărie); albume;
radiere pentru birouri; compuşi de etanşare
pentru papetărie; maşini de lipit pentru
birouri; sigilii; pecete de sigiliu; ceară de
sigilare; timbre seci (ştampile); benzi
autoadezive pentru papetărie sau menaj; foi
din celuloză reciclată pentru ambalare;
şabloane de ştergere; sigilii din hârtie; firme
din carton sau hârtie; folie de argint; condeie
de ardezie; cărţi de cântece; bobine pentru
panglicile impregnate cu tuş; echere; echere
de desen; tuşiere pentru ştampile; suporturi
pentru ştampile; ştampile de adresă; ştampile;
acuarele (tablouri); ceară de sigilat; hârtie
cerată; panou de celuloză (papetărie); hârtie
de celuloză; ambalaje (papetărie); hârtie de
ambalat; benzi de fixare strumentele de scris;
radiere pentru tabla de scris; pensule de scris;
seturi de scris; casete pentru scris (papetărie);
cretă de scris; instrumente de scris; materiale
de scris; cărţi de scris sau colorat; suporturi de
scris; hârtie de scris; tăbliţe de scris; tablete de
scris; hârtie xuan pentru caligrafie şi picturi
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chinezeşti; funde din hârtie; cutii pentru
stilouri; cutii din carton sau hârtie; materiale
de ambalat cu bule; dulapuri pentru papetărie
(articole de birou); mese de calcul; calendare;
pânze pentru pictură; hârtie carbon; carton;
articole din carton; tuburi din carton; carduri;
carcasă pentru ştampile; cataloage; cretă
pentru litografie; suporturi de cretă; cretă
pentru marcare; mătănii; creioane de cărbune;
indicatoare non-electronice pentru grafice;
grafice; suporturi pentru carnete de cecuri;
cromolitografii; cromo; benzi pentru trabuce;
planşete cu clame; agrafe pentru birou; agrafe
pentru bani; ţesături pentru legătorie; suporturi
de hârtie; filtre din hârtie pentru cafea; cărţi de
desene; compasuri pentru desen; claviatură de
culegere (tipografie); panglici de cerneală
pentru imprimante de computer; benzi de
hârtie şi carduri pentru înregistrarea
programelor computerizate; hârtie de copiator
(papetărie); cordoane pentru legătorie; pastă
corectoare (articole de birou); cerneală
corectoare (heliografie); benzi corectoare
(articole de birou); învelitoare din hârtie
pentru ghivecele de flori; coperte (papetărie);
recipiente din hârtie pentru creme; imprimante
neelectrice pentru carduri de credit; hărţi
geografice; globuri pământeşti; lipici pentru
papetărie sau menaj; gluten (lipici) pentru
papetărie sau menaj; piepteni cu dinţi mărunţi;
grafice imprimate; reprezentări grafice;
reproduceri grafice; felicitări; ţesătură gumată
pentru papetărie; bandă gumată (papetărie);
gume (adezivi) pentru papetărie sau menaj;
aparate pentru etichetare manuală; manuale;
şerveţele din hârtie; suporturi pentru mâini
pentru pictori; specimene de manuscris pentru
copiere; cutii de pălării din carton; hectografe;
secţiuni histologice pentru scopuri didactice;
suporturi pentru carnete de cecuri; suporturi
pentru ştampile; suporturi de paşapoarte;
trafalete; foi din hârtie sau plastic cu control al

umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare; hârtie igienică; imprimante
neelectrice pentru carduri de credit; Carduri
pentru index (papetărie); indexuri; tuşuri;
cerneală; beţe pentru cerneală; pietre pentru
cerneală (rezervoare de cerneală); tuşiere;
panglici impregnate cu tuş; panglici
impregnate cu tuş pentru imprimantele de
computer; foi imprimate cu tuş pentru
aparatele de reproducere a documentelor; foi
impregnate cu tuş pentru aparate de duplicare;
călimări;ihtiocol pentru papetărie sau menaj;
folii de protecţie pentru hârtie; cartele
perforate pentru maşini de tricotat tip
Jacquard; cuţite pentru hârtie (articole de
birou); etichete, altele decât din material
textil; aparate pentru laminat documente,
pentru birouri; registru principal (cărţi); tăvi
pentru scrisori; pensule pentru pictori;
şevalete pentru pictori; tablouri cu sau fără
rame; palete pentru pictori; foi volante;
pantografe (instrumente de desen); hârtie;
funde de hârtie; agrafe de hârtie; hârtie pentru
electrocardiograf; hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat; cuţite pentru hârtie (cutter-e,
articole pentru birou); panglici din hârtie; foi
de hârtie (papetărie); distrugătoare de hârtie
pentru birouri; benzi şi carduri din hârtie
pent ru  în reg i s t r a rea  p rogramelor
computerizate; hârtie cerată; agrafe pentru
hârtie; greutăţi pentru hârtie; mucavale; hârtie
pergament; suporturi de paşapoarte; paste
pentru papetărie sau menaj; şabloane pentru
confecţionarea rochiilor; şabloane pentru
croitorie; cutii de stilouri; agrafe de stilouri;
materiale pentru ştergerea stilourilor;
suporturi de creioane; suporturi de creioane de
grafit; creioane de grafit; ascuţitori electrice
sau neelectrice; ascuţitori electrice sau
neelectrice; creioane; suporturi pentru stilouri;
stilouri (articole de birou); carduri perforate
pentru maşini de tricotat tip Jacquard;
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publicaţii periodice; gravuri fotografice; rame
de fotografii; aparate pentru montarea
fotografiilor; fotografii imprimate; fotografii;
pancarte din carton sau hârtie; naproane din
hârtie; scheme; rolă de folie din plastic pentru
paletizare; folie din plastic pentru ambalare;
materiale plastice pentru modelare; cutii
pentru ştampile; suporturi pentru creioane şi
stilouri; capsatoare pentru birouri; prese de
capsare (articole de birou); pastă de amidon
(adeziv) pentru menaj sau papetărie; material
de ambalat făcut din amidon; papetărie;
dulapuri pentru papetărie (articole de birou);
steatit (creta croitorului); litere din oţel;
stilouri din oţel; cutii de matriţe; plăci de
matriţe; matriţe; şabloane (papetărie);
abţibiluri (papetărie); pietre litografice;
garnituri de masă din hârtie; şerveţele de masă
din hârtie; feţe de masă din hârtie; naproane
din hârtie; table artimetice; mese de calcul;
etichete pentru carduri de index; creta
croitorului; materiale didactice (cu excepţia
aparatelor); globuri pământeşti; piuneze; orare
imprimate; şerveţele de hârtie pentru
demachiere; prosoape din hârtie; pânză de
calc; ace de punctare pentru desen; hârtie de
calc; şabloane de copiere; cartonaşe, altele
decât pentru jocuri; tipare de transport
(decalcomanie); hârtie transparentă
(papetărie); tăvi pentru sortarea şi numărarea
banilor; echere în T pentru desen; tuburi din
carton; caractere (numerale şi litere); taste
pentru maşina de scris; panglici pentru maşina
de scris; maşini de scris electrice sau
neelectrice; aparate de viniete; ambalaje din
vâscoză; palete de acuarele pentru artişti;
acuarele (tablouri).
21 Bureţi abrazivi pentru bucătărie; bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii; dozatoare de
aerosoli, nu pentru uz medical; acvarii
interioare; capace de acvarii; dispozitive
electrice pentru atragerea şi omorârea

insectelor; oale sub presiune neelectrice;
cădite portabile, pentru copii; bazine; bazine
(recipiente); coşuri pentru uz casnic; linguri
de amestecat, pentru bucătărie; bătătoare de
covoare, altele decât maşini; bătătoare
neelectrice; halbe de bere; termosuri pentru
băuturi; coşuri de gunoi; fântâni pentru păsări;
cuşti pentru păsări; amestecătoare neelectricc
pentru uz casnic; mese de călcat; calapoade de
pantofi; întinzătoare de pantofi; tigve;
tirbuşoane; sticle; sticle frigorifice, bazine;
boluri din sticlă; cutii pentru dulciuri; cutii din
sticlă; cutii din metal pentru dozarea de
prosoape din hârtie; cutii de săpun; coşuri de
pâine, de uz casnic; cutii de pâine; tocătoare
pentru pâine; perii pentru animale (perii);
mături; produse pentru periat; perii; perii
pentru spălarea vaselor; perii electrice, altele
decât componente ale maşinilor; perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor; perii
pentru încălţăminte; pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru patiserie); recipiente
pentru uz casnic sau pentru bucătărie; forme
pentru copt; cuţite pentru biscuiţi; borcane
pentru biscuiţi; seturi de oale de gătit; oale de
gătit; ţepuşe metalice pentru gătit; ustensile
non-electrice pentru gătit; răcitoare (vase
pentru gheaţă); lăzi frigorifice portabile
non-electrice; dispozitive de răcit alimente
care conţin lichide schimbătoare de căldură,
pentru uz casnic; tirbuşoane; huse pentru
ceainice; ustensile cosmetice; bumbac pentru
curăţire; capace pentru vase; învelitoare, cu
excepţia celor din hârtie pentru ghivece de
flori; seturi de ceai; oliviere; oţetare; tăvi
pentru firimituri; cristal (pahare); ceşti; suport
pentru ouă; căni pentru fructe; pahare din
plastic sau hârtie; ţesale; tocătoare pentru
bucătărie; carafe; friteuze, non-electrice;
damigene; aparate de odorizare de uz
personal; capace pentru vase; vase; untiere;
recipiente pentru săpun; perii pentru spălarea
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vaselor; dozatoare de săpun; cutii metalice
pentru dozarea prosoapelor din hârtie; farfurii
de unică folosinţă; râşniţă non-electrică de uz
casnic; sticle pentru călătorie; pahare de băut;
paie; jgheaburi de adăpare; vase de băut;
suporturi pentru uscare; coşuri de gunoi;
aparate de şters praful de pe mobilă; aparat
non-electrice, pentru şters mobila; cârpe de
şters praful; mănuşi de grădinărit; mănuşi de
lustruit; vase pentru lipici; cupe; tigve; grătare
(ustensile casnice); tigăi grill (ustensile
casnice); suporturi de grătare; grătare
(ustensile de gătit); păr pentru perii;
încălzitoare non-electrice pentru biberoane;
recipiente izolate contra căldurii; suporturi
pentru flori şi plante (aranjarea florilor);
suporturi pentru hârtie igienică; cornuri pentru
băut; vase calde, neîncălzite electric; găleţi cu
gheaţă; forme pentru cuburi de gheaţă; vase
pentru gheaţă; acvarii de interior; terarii de
interior (creşterea plantelor); terarii de interior
(animale vii); capcane pentru insecte;
dispozitive electrice pentru atragerea şi
omorârea insectelor; termosuri; huse formate
pentru masa de călcat; saci izotermici;
calapoade pentru pantofi; borcane din sticlă
(damigene); carafe; ibrice, non-electrice;
recipiente pentru bucătărie; amestecătoare de
bucătărie, non-electrice; ustensile de
bucătărie; suporturi de cuţite pentru masă;
perii pentru abajururi; măsuţe; piele pentru
lustruit; seturi de lichior; tăvi pentru
necesităţile animalelor de companie; cutii
pentru gustări; majolică; produse de
demachiere; iesle pentru animale; suporturi
pentru meniuri; cutii pentru reziduuri; mori
pentru uz casnic, acţionate manual; mixere
manuale (shaker-e pentru cocktail-uri);
dispozitive non-electrice de amestecat, pentru
uz casnic; linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie); forme de cuburi de gheaţă; praf de
sticlă pentru decorare; prese pentru usturoi

(ustensile de bucătărie); prese pentru
pantaloni; oale de gătit sub presiune,
non-electrice; cârpe pentru curăţat; suporturi
şi inele pentru prosoape; clupse pentru
şobolani; sticle frigorifice; containere de
gunoi; inele pentru păsări; inele şi suporturi
pentru prosoape; sucitoare de uz casnic; rozete
pentru stropitoare; boluri de salată; solniţe;
bureţi din sârmă pentru curăţarea tigăilor; tigăi
ceramice; farfurioare; cupe (veselă); bureţi
abrazivi; perii abrazive; servicii (veselă);
shaker-e; suporturi pentru pămătufuri de ras;
pămătufuri de ras; perii de pantofi; limbi de
pantofi; întinzătoare de pantofi; site (ustensile
casnice); scurgătoare (ustensile casnice);
indicatoare din porţelan sau sticlă; cuarţ topit
(produs semifabricat) altul decât pentru
construcţii; sifoane pentru apă gazoasă; bureţi
abrazivi pentru piele; piele de căprioară pentru
curăţare; hote de fum pentru uz casnic; cutii
pentru săpun; dozatoare de săpun; suporturi de
săpun; supiere; spatule (ustensile de
bucătărie); seturi de condimente; suporturi
pentru bureţi; bureţi pentru uz casnic; linguri
de amestecat pentru bucătărie; ciocuri pentru
recipiente; stropitori; stropitori pentru udarea
florilor şi plantelor; dispozitive de stropire;
suporturi pentru placa de păr; suporturi pentru
pămătufuri de ras; statui din porţelan,
ceramică sau sticlă; vase pentru legume; vase
metalice pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă;
fibre din siliciu, cu excepţia celor textile;
aparate de făcut grofe, non-electrice; scânduri
pentru spălat rufe; cârpe pentru spălarea
pardoselilor; căzi de baie; coşuri de hârtii;
aparat cu apă pentru curăţarea dinţilor şi
gingiilor; stropitoare; dispozitive de udare;
aparate non-electrice pentru lustruire cu ceară;
dispozitive non-electrice pentru lustruire cu
ceară, pentru pantofi; teluri, neelectrice pentru
uz casnic; jardiniere; degustătoare de vin
(sifoane); lână oţelită pentru curăţare; câlţi de
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lână pentru curăţit; lucrări de artă, din
porţelan, teracotă sau sticlă; materiale pentru
fabricarea periilor; găleţi; piele de căprioară
pentru curăţat; arzătoare de parfumuri; busturi
din porţelan, teracotă sau sticlă; untiere;
capace pentru untiere; găici pentru ; servantă
(tăvi); cuşti pentru animalele de companie;
forme de prăjituri; candelabre (lumânări);
stingătoare de lumânări; inele de lumânări;
lumânări; cutii de bomboane; damigene;
bătătoare de covoare (instrumente manuale);
maşini de măturat covoarele; huse pentru
pieptăn; cazane; ceramică pentru uz casnic;
oale de noapte; piele de căprioară pentru
curăţat; capace pentru vase cu brânză;
ornamente din porţelan; beţişoare chinezeşti
pentru mâncat; site (ustensile casnice);
instrumente de curăţare acţionate manual;
cârpe pentru curăţenie; câlţi pentru curăţat;
sisteme de închidere pentru capace oale; cârpe
pentru spălarea podelelor; suporturi pentru
uscarea hainelor; cleşti pentru rufe; cleşti
pentru rufe; suporturi de întindere pentru
îmbrăcăminte; cârpe pentru curăţenie;
suporturi de pahare, nu din hârtie şi cu
excepţia garniturilor de masă; amestecătoare
pentru cocktail-uri; filtre non-electrice de
cafea; râşniţe manuale pentru cafea; filtre
non-electrice pentru cafea; servicii de cafea
(veselă), ibrice non- electrice de cafea; lăzi
frigorifice portabile non-electrice; huse pentru
pieptene; pieptăni; pieptăni electrici; pieptăni
pentru animale; pieptăţi cu dinţi rari pentru
păr; vase din ceramică; suporturi pentru ouă;
sticlă emailată; fructiere perii pentru
sprâncene; coşuri făcute din ţesături;
dispozitive de şters praful cu pene;
încălzitoare non-electrice pentru biberoane;
jgheaburi de alimentare; fibră de sticlă, cu
excepţia celei pentru izolaţii sau uz textil; fir
din fibră de sticlă, nu pentru uz textil; figurine
(statuete) din porţelan, ceramică sau sticlă;

sticle; sticle de băut pentru călătorie; suporturi
pentru placa de păr; aţă dentară; ghivece;
învelitori pentru ghivece, altele decât de
hârtie; capcane pentru prins muşte; palete de
muşte; dispozitive pentru răcirea alimentelor,
cu lichide de schimbare a căldurii, pentru uz
casnic; perii pentru încălţăminte; căni pentru
fructe; prese non-electrice de fructe, pentru uz
casnic; tigăi; cuptoare; cârpe de şters praful de
pe mobilă; cuarţ topit (produs semifabricat),
cu excepţia celui pentru construcţii; coşuri de
gunoi; mănuşi de grădinărit; prese pentru
usturoi (ustensile de bucătărie); boluri din
sticlă; vase din sticlă; capace din sticlă; sticle
(recipiente); sticlă pentru geamurile
vehiculelor (produs semifabricat); sticlă cu
conductori electrici fini încorporaţi; borcane
din sticlă (damigene); sticlă opală; sticle
(recipiente); dopuri din sticlă; sticlă brută sau
semifabricată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii; fiole din sticlă (recipiente); vată
din sticlă, cu excepţia celei pentru izolare;
sticlă vopsită; întinzătoare pentru mănuşi;
mănuşi pentru uz casnic; forme (ustensile de
bucătărie); găleţi pentru mop; mopuri; mozaic
din sticlă, nu pentru construcţie; forme de
bucuri de gheaţă; forme (ustensile de
bucătărie); clupse pentru şoareci; căni; pile
pentru unghii; suporturi pentru şerveţele; inele
pentru şerveţele; ouă artificiale de cuib;
maşini manuale pentru tăieţei; duze pentru
furtun aspersor; duze pentru stropitori;
oliviere; sticlă opală; sticlă lăptoasă; cârpe
pentru curăţat; vase; tigăi; farfurii din hârtie;
cuţite pentru patiserie; râşniţe manuale de
piper; piperniţe; filtre non-electrice pentru
cafea; arzătoare de parfumuri; odorizante;
pulverizatoare de parfum; cuşti pentru animale
de casă; tăvi de necesităţi pentru animale de
casă; coşuri de picnic accesorizate, inclusiv
vase; spatule pentru de plăcinte; pămătuf din
păr de porc; puşculiţe; ţepuşe metalice pentru
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gătit; pipete (degustarea vinului); ulcioare;
sticlă în plăci (materiale brute); farfurii din
hârtie; capace pentru oalele de fiert lapte;
pistoane pentru curăţirea scurgerilor
înfundate; aparate şi maşini de lustruire pentru
uz casnic, non-electrice; mănuşi de lustruire;
piele pentru lustruire; materiale de lustruire,
cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei;
porţelanuri; capace pentru oale; oale; ghivece
de flori; produse de olărit; inele pentru păsări;
pudriere; pămătufuri pentru pudră; statete din
porţelan, ceramică sau sticlă; vată de sticlă
pentru curăţare; cratiţe; dopuri din sticlă; site;
site pentru uz casnic; paie pentru băuturi;
întinzătoare pentru îmbrăcăminte; întinzătoare
pentru mănuşi; zaharniţe; siringi pentru udarea
florilor şi plantelor; farfurii de masă; farfurii
de unică folosinţă; veselă, alta decât cuţite,
furculiţe şi linguri; căni cu capac; bazine
(acvarii de interior); perii de smolit, cu coadă
lungă; cupe pentru tarte; infuzoare de ceai sub
formă de bilă; huse pentru ceainice; infuzoare
de ceai; Servicii de ceai (veselă); site de ceai;
ceainice; terarii interioare (creşterea
plantelor); terarii de interior (animalele vii);
recipiente izolate termic pentru alimente;
prese pentru cravate; perii de toaletă;
portfarduri; dozatoare pentru hârtie igienică;
suporturi pentru hârtie igienică; bureţi de baie;
ustensile pentru toaletă; periuţe de dinţi;
periuţe de dinţi electrice; suporturi de
scobitori; scobitori; inele şi suporturi pentru
prosoape; capcane pentru insecte; clupse
pentru şoareci; coşuri de gunoi; tăvi pentru uz
casnic; tăvi din hârtie, pentru uz casnic; tăvi
pentru necesităţi pentru animalele de
companie; suporturi de pahare (ustensile de
masă); prese pentru pantaloni; urne; ustensile
pentru uz casnic; sticle cu vid; portfarduri
dotate; vaze.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04296
(151) 25/06/2015
(732) S.C. URGENT CARGUS S.A., Şos.

Atomiştilor nr. 99-115, Corp C1,
judeţul Ilfov, 077125, MĂGURELE
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

URGENT CARGUS

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2748 C), portocaliu (Pantone 021 C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270502;

290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; servicii de curierat; servicii
poştale: ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04297
(151) 25/06/2015
(732) S.C. VIJNANA CONSULTING

S.R.L., Aleea Botorani nr. 13, bl. V44,
sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 5, 050812,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

s'Evolio vocatie pentru cariera

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011523; 270515;

290113;  

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

9 Publicaţii electronice descărcabile;
publicaţii electronice înregistrate pe suport
computerizat; buletine informative
(electronice); ghiduri de pregătire în format
electronic.
16 Publicaţii; publicaţii educative; publicaţii
imprimate; publicaţii promoţionale; publicaţii
periodice; reviste, ziare; manuale; manuale
didactice; cărţi manuscrise; manuale destinate
instruirii; manuale de instrucţiuni; manuale de
utilizare; ghiduri; materiale imprimate;
materiale tipărite pentru instruire; materiale de
instruire sau de învăţământ (cu excepţia
aparatelor); periodice; cărţi; cărţi brosate; cărţi

documentare; cărţi ilustrate; cărţi şcolare: cărţi
pentru copii (tipizate).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Consultanţă psihologică; psihoterapie;
psihoterapie holistică; servicii de meditaţii (cu
scop medical); servicii de psihologie; servicii
de psihologie ocupaţională; servicii de
psihoterapie; teste de pesonalitate cu scopuri
psihologice; furnizare de servicii cu referire la
psihologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04298
(151) 25/06/2015
(732) POP NICOLETA ADRIANA, Str.

Mărăşeşti nr. 48, ap. 9, judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

(540)

SOUVLAKI AKROPOLI

 
(531) Clasificare Viena:070505; 070506;

270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04299
(151) 25/06/2015
(732) S.C. CORSINI RISTORANTE

S.R.L., Str. Palas nr. 7A, Clădirea As,
Spaţiu Comercial A1 -29+30 (Incintă
Palas Shopping Center), judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

La Ciambella

  
(531) Clasificare Viena:270107; 270502;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
43 Resturante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04301
(151) 25/06/2015
(732) PRICOP GHEORGHE, Str.

Meseriaşilor nr. 2, bl. 10, sc. A, ap. 3,
judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

Personal-Family-Development PFDM

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, verde, violet, turcoaz, orange

  
(531) Clasificare Viena:020717; 020723;

020725; 240723; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04292
(151) 25/06/2015
(732) BANCPOST S.A., B-dul Dimitrie

Pompeiu nr. 6A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Bancpost. Banca ta. Si a ta. Si a ta.

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de'servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04293
(151) 25/06/2015
(732) S.C. URGENT CARGUS S.A., Şos.

Atomiştilor nr. 99-115, Corp C1,
judeţul Ilfov, 077125, MĂGURELE
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

SHIP & GO URGENT CARGUS

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(pantone 021C), alb

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260407;

260414; 260418; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; servicii de curierat; servicii
poştale; ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04294
(151) 25/06/2015
(732) S.C. URGENT CARGUS S.A., Şos.

Atomiştilor nr. 99-115, Corp C1,
judeţul Ilfov, 077125, MĂGURELE
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

URGENT CARGUS SHIP&GO

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(pantone 021C), alb

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260407;

260414; 260418; 270524; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; servicii de curierat; servicii
postale; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04295
(151) 25/06/2015
(732) S.C. URGENT CARGUS S.A., Şos.

Atomiştilor nr. 99-115, Corp C1,
judeţul Ilfov, 077125, MĂGURELE
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

URGENT CARGUS e SUCCES

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(pantone 021C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260410;

260418; 260422; 270524;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; servicii de curierat; servicii
poştale; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04303
(151) 25/06/2015
(732) VIOREL DRAGOŞ, Str. Paciurea

Dimitrie nr. 10, ap. 10, judeţul Timiş,
300036, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

SmallEv

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

9 Program informatic de gestiune a
întreprinderii (aplicaţie software).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04304
(151) 25/06/2015
(732) KOMARTIN ROBERT-EMILIAN,

Str. Matei Millo nr. 84bis, judeţul
Ilfov, 0077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

NAVTECH

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

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.]

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04305
(151) 25/06/2015
(732) S.C. ECOLOGIC 3R S.A., Str. Mihai

Bravu nr. 44, judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

Ecologic 3 R
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04308
(151) 25/06/2015
(732) S.C. M2000 MULTIMEDIA

SYSTEMS S.R.L., Aleea Barajul
Sadului nr. 3-5, bl. N11-N13, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HELP! SNORING

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

270514; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Program pentru computer (software
descărcabil); software de calculator şi aparate,
instrumente pentru utilizarea în legătură cu
internetul - respectiv, o aplicaţie smartphone
de informare şi testare disponibilă gratuit
tuturor persoanelor care suferă de tulburări ale
somnului(apnee în somn de tip obstructiv,
sforăit, somn neodihnitor, treziri repetate,
oboseala în timpul zilei) sau doresc să se
informeze asupra acestora
35 Promovare, închiriere de spaţii publicitare.
38 Servicii de comunicaţii multi-media;
transmisie, furnizarea şi afişarea de informaţii
în afaceri sau în scopuri domestice de la o
bază de date stocate de calculator, furnizarea
de site-uri web.
42 Proiectarea, dezvoltarea şi/sau
implementarea de software de computere;
actualizarea şi instalarea de software pentru
computere; analiza sistemelor de computere;
servicii de suport tehnic; remedierea
problemelor de software de computere;
proiectarea şi dezvoltarea proceselor de
autentificare a utilizatorilor online; proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04309
(151) 25/06/2015
(732) S.C. EVENTBOOK S.R.L., Str.

Intrarea Badeni nr. 7, bl. m61, ap. 75,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVENTBOOK

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii ale agenţiilor de
bilete (divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04310
(151) 25/06/2015
(732) S.C. LUDOTERM S.R.L., Str.

Moineşti nr. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SONTEC

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
colectoare termice solare.
35 Publicitate; administraţie comercială.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04291
(151) 25/06/2015
(732) SZEKELY ANDY-AUGUSTIN, Şos

Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 5, et. 2, ap.
170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

345România

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04311
(151) 25/06/2015
(732) ASOCIAŢIA NAPOCA FOLK,

Piaţa Unirii nr. 19, et. 1, ap. 2, judeţul
Cluj, 400113, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

PĂLĂRIA

  

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

41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la depozitul M 2015/03760, denumire marca Sensoderm, dintr-o
eroare a fost publicat ca cerere de marca în data de 09/06/2015, poziÛia 31 in tabelul
de solicitanti, corect fiind Cerere de Conversie ce a fost publicat| în data de
15/06/2015.


