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Cereri Mărci publicate în 15/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08016 08/12/2020 SOFIA-FELICIA GHERGA House Sport

2 M 2020 08024 08/12/2020 SOFIA-FELICIA GHERGA Euro Market

3 M 2020 08727 08/12/2020 S.C. SANTIA PARTNER
CONSTRUCT S.R.L.

SANTIA CONSTRUCT

5 M 2020 08835 08/12/2020 SC PAN ADAMI SRL ADAMI Împreună pentru
performanță

6 M 2020 08836 08/12/2020 DTG ABIZA COMPANY SRL DTG PLATINUM RESIDENCE

7 M 2020 08837 08/12/2020 RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS THE KINGDOM OF DRACULA

8 M 2020 08838 08/12/2020 RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS DRACULA Fun Park

9 M 2020 08839 08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN SRL CULT FOR

10 M 2020 08840 08/12/2020 SC CONSOLIGHT COM SRL HOFFMAN

11 M 2020 08841 08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN SRL CULT FOR DREAM

12 M 2020 08842 08/12/2020 GEORGE ANDREI MOCANU CARDIAG

13 M 2020 08843 08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN SRL CULT FOR LOVE

14 M 2020 08844 08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN SRL CULT FOR GAME

15 M 2020 08845 08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN SRL CULT FOR ME

16 M 2020 08846 08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN SRL CULT FOR YOU

17 M 2020 08850 08/12/2020 ATELIERUL DE SALTELE SRL SOMN BUNESCU

18 M 2020 08851 08/12/2020 ATELIERUL DE SALTELE SRL Atelierul de saltele

19 M 2020 08852 08/12/2020 S.C. OXYGEN TRAVEL S.R.L. Grădinița Imago Mamaia

20 M 2020 08854 08/12/2020 S.C. SINTOFARM S.A. NEVRALGIO

21 M 2020 08855 08/12/2020 Otani Tire Co., Ltd. OTANI

22 M 2020 08856 08/12/2020 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CaTine.ro - Alege sa fii tu!

23 M 2020 08857 08/12/2020 S.C. TUNING 86 BISTRITA
S.R.L.
S.C. NAVIGATII-IT S.R.L.

NAVI-IT

24 M 2020 08858 08/12/2020 S.C. DOC-STUDIO&ALI-GLAM
S.R.L.

GLOW ME - beauty studio -
beauty academy -

25 M 2020 08859 08/12/2020 LOTUS 95 COSMERICS SRL DERMA CLEAN

26 M 2020 08860 08/12/2020 IONUT DAN
MIHAELA CRAIOVEANU

LIMONCELLO FITNESS

4 M 2020 08794 07/12/2020 PARIGO BET SRL parigo
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 08861 08/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one RAHMANINOV

28 M 2020 08862 08/12/2020 MARIUS CATALIN DICULESCU ZENNIC

29 M 2020 08863 08/12/2020 LAVINIA MADALINA AMATIESEI BOA SHOP & ACADEMY

30 M 2020 08864 08/12/2020 ZITO LUXURY SRL ZiTO

31 M 2020 08865 08/12/2020 SOCIETATEA ROMANA DE
ENDOCRINOLOGIE

Societatea Română de
Endocrinologie SRE

32 M 2020 08866 08/12/2020 SMITHFIELD ROMANIA S.R.L. Preparate cu Semnătură Steak
House comtim Din tradiția
familiei tale!

33 M 2020 08867 08/12/2020 BLANCRIS SRL Blancris

34 M 2020 08868 08/12/2020 MATEMANIE SRL matemanieplus.ro

35 M 2020 08869 08/12/2020 BISTRO LE DOME SRL Le Dôme

36 M 2020 08870 08/12/2020 GOODZYLLA WORLDWIDE
SRL

goodzylla Something BIG is
coming your way

37 M 2020 08871 08/12/2020 COSMINA COCOR KLEANERS SERVICII
PROFESIONALE DE
CURĂȚENIE

38 M 2020 08872 08/12/2020 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

KENT SENSIO

39 M 2020 08873 08/12/2020 CARTLINE TECH CARTLINE TECH

40 M 2020 08874 08/12/2020 FUTURE INSPIRED TRAINING
SRL

GO4FIT

41 M 2020 08875 08/12/2020 VIOREL-IONEL BLAJUT RED HOSPITAL - SPITALUL SF.
SAVA

42 M 2020 08876 08/12/2020 SODINAL SRL ZYMOROUGE

43 M 2020 08877 08/12/2020 MIHAELA-EDITH HARDAN IL VOLO gioia di vivere

44 M 2020 08878 08/12/2020 DDGAAS SRL Vinoteca Tohani
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(210) M 2020 08016
(151) 08/12/2020
(732) SOFIA-FELICIA GHERGA, STR.

I.C. BRATIANU NR. 11A, JUD
CARAȘ SEVERIN, CARANSEBES,
325400, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)
House Sport

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 08024
(151) 08/12/2020
(732) SOFIA-FELICIA GHERGA, I.C.

BRATIANU 11A, JUD CARAS-
SEVERIN, CARANSEBES, 325400,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)
Euro Market

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

3. Produse pentru toaletă nemedicinale,
preparate pentru curățare și odorizante, produse
de toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, articole de parfumerie și
odorizante, produse cosmetice, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, agenți caustici
pentru curățare cu excepţia celor utilizaţi, cu
scop medical sau industrial, compoziții pentru
curățarea geamurilor, compoziții de curățare
pentru toalete, compoziții pentru strălucirea
podelelor, compoziții pentru tratarea pardoselilor,
detergent pentru spălare, alţii decât cei cu
utilizare în procesele de fabricare şi în
scopuri medicale, detergenți, detergenți de uz
casnic, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei
de uz medical, detergenți pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru vasul
wc, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți de uz menajer.
29. Carne și produse din carne.

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.

───────

(210) M 2020 08727
(151) 08/12/2020
(732) S.C. SANTIA PARTNER

CONSTRUCT S.R.L., ALEEA
TÎRGȘOR NR. 2, CAMERA NR.
2, BL. 80, SC. A, ET. P, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SANTIA CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
07.15.20; 15.01.19

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

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
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consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii şi întreţinere
imobile rezidenţiale, instalaţii şi mentenanţă
pentru instalaţii, aplicare de șape, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele bazinelor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea de
tencuială pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe lemn, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, armături din mortar
pentru fundații, armături din mortar pentru poduri,
armături din mortar pentru tuneluri, servicii
de asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,

construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții de
infrastructură civilă, construcții de infrastructură
energetică, construcții de infrastructură pentru
comunicații, construcții de inginerie civilă
referitoare la terenurile din zona rurală,
construcții de terase, construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de școli,
construirea de aeroporturi, construirea de centre
comerciale, construirea de fabrici, construirea
de locuințe publice, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
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terenurilor pentru construcții, construcție de
spații de cazare, construcție de structuri din oțel,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri.

───────

ARHITECT DUMITRU HARJEU
NR. 59G, CAMERA 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

parigo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
9. Terminale de pariuri, electronice,
distribuitoare automate.
10. Buletin de informare în domeniul jocurilor de
noroc, bilete.
28. Bilete de loterie, Aparate pentru jocurile de
noroc, echipamente pentru jocurile de noroc,
aparate pentru jocuri, jocuri de societate, lozuri
răzuibile pentru jocurile de tip loterie.
35. Publicitate, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, servicii de promovare.
41. Organizarea de loterii, furnizarea de facilități
pentru jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, organizarea de evenimente de
divertisment.
42. Crearea de site-uri web.

───────

(210) M 2020 08835
(151) 08/12/2020
(732) SC PAN ADAMI SRL, STR.

TRANSILVANIEI NR.5 JUD.
SIBIU, CISNADIE, 550056, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ADAMI Împreună
pentru performanță

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 29.01.12

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

clase:
7. Aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare
și scări rulante, mașini pentru ambalat,
aparate de manipulare a pulberilor (mașini),
aparate de manipulare automată, aparate
robotizate pentru manipularea materialelor,
benzi rulante, depaletizatoare (mașini),
dispozitive de încărcare pentru ambalarea
bunurilor, dispozitive pentru schimbarea paleților
pentru mașini unelte, echipamente pentru
manipularea materialelor, instalații pentru
manipularea în vrac a materialelor granulare,
instalații pentru manipularea în vrac a
materialelor pulverulente, manipulare (aparate
de încărcare și descărcare) , manipulatoare,
manipulatoare industriale (mașini), mașini
automate pentru încărcarea materialelor, mașini
de alimentare, mașini de alimentare pentru
prese, mașini de împachetat , mașini pentru
împachetat, încărcătoare antiderapante cu
direcție, încărcătoare frontale, încărcătoare
robotizate pentru cuptoare de difuzie, mașini
de împachetat, mașini de ambalare, mașini
de ambalat sau de împachetat, mașini de
bobinat, mașini de bătut colile pentru oscilarea
hârtiei în scopul așezării în stive, mașini
de derulare, mașini de divizat, mașini de
paletizare, mașini de pliat carton, mașini de
sortare, altele decât cele pentru bani, mașini
de stivuit, mașini de încărcare, mașini de
încărcat cu șenile, mașini de stivuit (cu
excepția încărcătoarelor cu furcă ), mașini
de transfer linear, mașini de transport, mașini
electrice de umplut, mașini pentru bobinarea

(210) M 2020 08794
(151) 07/12/2020
(732) PARIGO BET SRL, STR.
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hârtiei, mașini pentru compactarea materialelor,
mașini pentru manevrarea tăvilor, mașini pentru
încărcare, mașini pentru încărcarea cuptoarelor,
mașini pentru încărcarea cutiilor, mașini pentru
încărcarea loturilor, mecanisme de deschidere
și închidere, mașini pentru manipularea
containerelor, mașini pentru paletizare, mașini
pentru ridicarea greutăților, mașini pentru
sortarea loturilor, mașini pentru stabilizarea
paleților, mașini pentru transportul paleților,
mașini transportoare, mecanisme robotice
pentru transportare, mese de poziționare XY
(mașini), palan cu melc (piese pentru mașini),
palane cu melc (mașini), palane de roți
dințate (piese pentru mașini), paletizoare,
dispozitive pentru deplasarea încărcăturilor
pe perne de aer , platforme de lucru
autopropulsate, platforme de lucru cu acționare
electrică, platforme de încărcare pentru
vehicule, platforme mobile (electrice), roboți de
manipulare automatizați pentru încărcarea și
descărcarea de produse, transportoare și benzi
rulante, roboți pentru manevrarea barelor, roboți
pentru transferul pieselor de prelucrat, role sub
formă de componente a liniilor de ambare
(mașini), roți electrice pentru olărit, separatoare
de tablă (mașini), separatoare robotice, mașini
de sortat pentru industrie, tambure de înfășurat
furtunuri, trolii, mașini de umplut , ventilatoare de
aspirație pentru aspirarea grăunților, ventilatoare
de aspirație pentru strângerea grăunților
într-un singur loc, ventilatoare de aspirație
pentru transportul grăunților, vinciuri, vinciuri
acționate electric, vinciuri cu dispozitive de
blocare, echipament pentru măturare, curățare
și spălare, generatoare de electricitate, mașini
de distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență
și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, roboți
industriali, roboți de uz industrial, roboți folosiți
în industrie, accesorii cu capăt pentru uneltele
electrice, adaptoare pentru mașini unelte,
angrenaje cu melc pentru utilaje, angrenaje
cilindrice (altele decât cele pentru vehicule
terestre), angrenaje de transmisie pentru mașini,
angrenaje pentru mașini, ansambluri de cutii
de angrenaje (altele decât pentru vehiculele
terestre), ansambluri de supape metalice
(componente ale mașinilor), bancuri de tăiere
pentru fierăstraie ca piese de mașini, cazane de
abur pentru producerea aburului (piese pentru
mașini), cazane de aburi pentru producere de
energie, altele decât pentru vehicule terestre,
cazane pentru mașini cu abur, centre rotative
(piese pentru mașini), chei folosite la fixare
(mașini), comenzi pneumatice pentru mașini
și motoare, componente ale mecanismului de
transmisie (altele decât cele pentru vehicule

terestre), componente de acționare prin fricțiune
pentru mașini, componente de cuplare și
transmisie pentru mașini, cu excepția vehiculelor
terestre și a pieselor acestora, componente de
transmisie (cu excepția celor pentru vehicule
terestre), componente de transmisie, cu excepția
celor pentru vehicule terestre, curele de
transmisie, curele pentru motoare, dispozitive de
acționare pentru mașini, dispozitive de acționare
pentru mecanisme, dispozitive de antrenare
pentru utilaje, dispozitive de aprindere pentru
motoare (cu excepția celor pentru autovehicule),
dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), dispozitive de ghidare
pentru fixarea unei componente în timpul
prelucrării, dispozitive de prindere a unei piese
în timpul prelucrării, dispozitive de strângere
folosite împreună cu mașinile unelte, dispozitive
electrice de acționare pentru mașini, dispozitive
electronice de acționare pentru motoare,
dispozitive electronice de comandă pentru
motoare, dispozitive hidraulice de comandă
pentru mașini, dispozitive hidraulice de comandă
pentru motoare, dispozitive propulsoare pentru
mașini, motoare electrice, altele decât cele
pentru vehicule terestre), filtre (organe de mașini
sau de motoare), piese de ghidare pentru mașini,
motoare hidraulice , îmbinări articulate, joystick-
uri sub formă de piese de aparate, altele
decât pentru aparate de jocuri, lagăre, lanțuri
de transmisie, lanțuri de distribuție, manivele
(organe de mașini), mașini de strângere,
mecanism ghidare (piese pentru mașini),
mecanisme de acționare, mecanisme de
comandă pentru mașini robotizate, mecanisme
de transmisie (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), menghine pentru mașini-unelte, mese
rotative pentru mașini-unelte, motoare electrice
pentru frigidere, pistoane de motoare , perii
(piese de mașini), perii acționate electric,
sub formă de componente pentru mașini,
pinioane (altele decât cele pentru vehicule
terestre), pistoane (organe de mașini sau de
motoare), pompe (componente ale mașinilor
sau ale motoarelor), prize (piese pentru
mașini), propulsoare pentru utilaje, racorduri
(componente ale mașinilor), regulatoare (organe
pentru mașini), robinete pentru mașini, roți
și șenile pentru mașini, role de curele de
distribuție, role pentru transportoare, roți de
transmisie, rotoare, rulmenți pentru mașini,
servomecanisme, servosupape, valve hidraulice
(piese pentru mașini), transmisii pentru mașini,
supape hidraulice.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
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științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, magneti, materiale înregistrate.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
20. Tije pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice,
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale
nemetalice, suporturi (nemetalice) pentru fixarea
de plăci, suporturi de șervețele (fixe) nemetalice,
suporturi nemetalice pentru agățat furtunuri,
opritoare din lemn pentru uși, opritoare pentru
dulapuri, nu din metal, plăcuțe protectoare
împotriva murdăririi aplicate pe ușile batante,
nu din metal, protecții din materiale plastice
pentru chiuvetă, întinzătoare (nemetalice) cu
filet, mânere din plastic pentru uși, mânere din
plastic pentru sertare, mânere din materiale
de plastic pentru castroane (de la serviciu
de masă), mânere din lemn pentru sertare,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
mânere din ceramică pentru dulapuri, mânere
din ceramică, mânere de sprijin nemetalice,
mânere de sertar sub formă de inel, care nu
sunt din metal, lanțuri, nu din metal, garnituri
pentru uși, porți și ferestre, nu din metal,
geamanduri, încuietori și chei, nu din metal,
glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, dopuri pentru chiuvete, nemetalice,
dispozitive de fixare nemetalice, clame ajustabile
(nemetalice), clanțe din lemn, corniere din
plastic, covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, distanțiere pentru plăci,
doage din lemn, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, dopuri din lemn de închidere a
robinetului, dopuri din plastic de închidere a
robinetului, cârlige nemetalice, bețișoare din
lemn pentru bomboane sau înghețată, adaptor

de stivuire (accesorii nemetalice), agățătoare
de perete din materiale nemetalice, balamale
nemetalice, balamale nemetalice cu acționare
prin arc, balamale nemetalice cu arc, balamale
pentru podea, nu din metal, balamale, care nu
sunt din metal, mobilă și mobilier, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, scări și trepte mobile, nu
din metal.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, turte din orez, turte din
orez învelite în ciocolată, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), vafe congelate, won ton,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu pește, sandvișuri încălzite la grill,
sanvișuri conținând carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snack-uri preparate din
făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghete
cu sos de roșii la conservă, spaghetti și
chiftele, spirale din porumb, rulouri cu cârnați
proaspeți, rulouri cu ou, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), rulouri de primăvară,
rulouri de pâine umplute, rulouri umplute,
salate de paste, salată de macaroane, salată
de orez, sandvișuri, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de orez, produse pentru gustări preparate
din făină de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de soia, produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez
pe bază de tăiței), ravioli, ravioli (preparate),
rizoto, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din pesmet, prânzuri la cutie constând



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/12/2020

din orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
prăjituri din mei, prăjituri din orez cleios
(chapsalttock), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), popcorn aromat, porumb
fript, porumb procesat pentru floricele, porumb
prăjit, plăcinte, pizza, mâncăruri preparate pe
bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez dulce
cu nuci și jujubă, denumit și măslin dobrogean,
(yaksik), orez glutinos învelit în frunze de
bambus (zongzi), orez preparat învelit în alge
marine, paella, paste făinoase umplute, pateuri
cu cârnați, pâine cu umplutură, pătrățele cu ovăz,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, mâncăruri criodesicate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, mai
ales pe bază de paste, mâncăruri gătite, uscate
și lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care pastele
sunt ingredientul principal, mâncăruri pe bază
de orez, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
orez, mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, gustări sărate gata de mâncat, preparate
din griș de porumb format prin extruziune,
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă
(memilmuk), jiaozi (găluști umplute), lasagna,
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, gustări care constau în principal din
pâine, gustări din porumb, gustări din porumb
expandat cu gust de brânză, gustări din tortilla,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări
pe bază de orez, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, friganele
congelate, frigănele, fulgi, galuște chinezești

umplute (gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, găluște de creveți,
găluște de orez, găluște din orez garnisite
cu pastă de fasole dulce (ankoro), găluști
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), găluști
de orez acoperite cu pudră de fasole (injeolmi),
covrigei, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, crusta de pizza, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele de porumb,
clătite, brioșe, bulete de brânză expandate
(snacksuri de porumb), bulete din orez, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (fel de mâncare
mexicană), chifle cu gem de fasole, chifle fierte
în aburi umplute cu carne tocată (nikumanjuh),
chifle umplute, chifle înăbușite umplute cu
pastă de fasole roșie, chimichanga, chipsuri de
creveți, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,
chipsuri de porumb cu gust de alge, chipsuri de
porumb cu gust de legume, chipsuri din aluat
wonton, chipsuri din cereale, chipsuri integrale
de grâu, chipsuri pe bază de cereale, chipsuri
taco, chipsuri tortilla, chow mein (mâncare de
tăiței cu specific chinezesc), alimente cu paste
la conservă, alimente preparate pe bază de
tăieței, alimente sărate preparate din făină de
cartofi, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, ananas pané, aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
boabe de porumb prăjite, batoane de cereale
și batoane energizante, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), alimente pe
bază de cacao, aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, alune trase în ciocolată, amestec kheer
(budincă de orez), amestecuri de ciocolată
caldă, vla (cremă englezească custard), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de pește cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, produse
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de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, produse de cofetărie nemedicinale
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, praline cu
napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), pâine, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze

(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, marțipan, marțipan
din ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gem de boabe de fasole
învelit într-o coajă moale pe bază de boabe
învelite în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse
de cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, halva, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri, fulgi
de patiserie de unt de arahide, fructe trase
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fondue
din ciocolată, flan, dulciuri și biscuiți tradiționali
coreeni (hankwa), dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, clătite americane,
cornuri, cozonac pandoro, cozonaci, crema
spumă (dulce), creme englezești custard
(deserturi la cuptor), creme pe bază de
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cacao sub formă de produse tartinabile, cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, budinci, budinci yorkshire, budinci
de orez, budinci gata preparate, budincă de
orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, batoane din aluat prăjit
(youtiao), bezele, biscuiti cu gust de brânză,
biscuiți crackers, biscuiți crackers cu aromă
de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți de graham,
biscuiți sub formă de napolitane sărate, biscuiți
sărați, biscuiți sărați condimentați, boabe de
cafea învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată,
brioșe cu fructe, bucăți de jeleu dulce din
pastă de fasole roșie (yohkan), budincă de griș,
produse de cofetărie pe bază de arahide ,
arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import și
export, servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă în contul terților, servicii de comenzi
online, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii de achiziții,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, intermedierea de contacte
comerciale și economice, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de congelare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
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în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul

referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, închiriere de
standuri de vânzare.
37. Exterminări, dezinsecție și deratizare,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, tâmplărie (reparații), servicii de
reparații pentru articole electrocasnice, servicii
de reparații pentru boilere, servicii de reparații
pentru echipamente comerciale electronice,
servicii mecanice, servicii de lubrifiere, servicii
de readaptare și transformare a utilajelor, servicii
de recondiționare a conductelor de alimentare
cu apă, servicii de întreținere și reparații
cu privire la închizătoare de uși, servicii de
instalare pentru utilaje, servicii de instalații
electrice, servicii de întreținere a boilerelor
industriale, servicii de întreținere a mașinilor-
unelte, servicii de întreținere a utilajelor,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
servicii de amenajări de bucătării, servicii de
ascuțire, reparații sau întreținere de mașini
și echipamente pentru procesarea alimentelor,
reparații sau întreținere de rezervoare de
depozitare, reparații sau întreținere de benzi
transportoare, reparații sau întreținere de mașini
și aparate de ambalat sau împachetat, reparații
sau întreținere de mașini și aparate de încărcare-
descărcare, reparații sau întreținere de aparate
de iluminat electrice, reparații sau întreținere de
cuptoare industriale, reparații sau întreținere de
distribuitoare automate, reparații sau întreținere
de mașini și echipamente pentru procesarea
băuturilor, reparații sau întreținere de aparate
de gătit de uz industrial, reparații sau întreținere
de aparate pentru purificarea apei, reparații
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sau întreținere de mașini de spălat industriale,
reparații sau întreținere de mașini electrice
de curățat podele, reparații sau întreținere
de mașini și aparate frigorifice, reparații de
plite non-electrice pentru gătit, reparații de
filtre de lapte, reparații de frigidere, repararea
sau întreținerea aparatelor de purificare a
apei de uz industrial, repararea sistemelor de
alimentare cu gaz, reparare și întreținere de
aparate frigorifice, reparare și întreținere de
containere de transport, repararea buteliilor
cu gaz, repararea de cuptoare industriale,
reparare și întreținere de aparate și instalații
de răcit, reparare și întreținere de compresoare,
reparare sau întreținere de mașini și aparate
pentru prelucrarea alimentelor și băuturilor,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz
și electricitate, reparare și întreținere de mașini
agricole, reparare sau întreținere de aparate
de gătit, reparare sau întreținere de aparate și
instalații de gătit, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, reparare de echipamente
pentru controlul poluării apei, reparare de filtre
de aer și de piese pentru acestea, reparare
de instalații sanitare, reparare de aparate de
alimentare cu apă, reparare de aparate de
gătit, reparare de aparate pentru menaj și
bucătărie, renovare de bucătării, montare de
mobilier, lustruirea, instalarea, întreținerea și
repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
întreținere și reparații de mobilier, întreținerea de
aparate pentru procesarea băuturilor, întreținere
de plite non-electrice pentru gătit, întreținere
de rutină a aparatelor frigorifice, întreținere de
sisteme de refrigerare domestice, întreținere
de utilaje industriale, întreținere sau reparații
de cratițe și tigăi, întreținere sau reparații
de încălzitoare de apă pe gaz, întreținere,
service și reparare de aparate de menaj și
de bucătărie, instalație de bucătărie, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
bucătărie, instalare de utilaje, instalare de
utilaje industriale, instalare de grătare, instalare
de instalații de iluminat, instalare de dulapuri
de bucătărie, instalare de echipament de
bucătărie, instalare de cuptoare industriale,
instalare de aparate de gătit, instalare de
aparate de uscat, instalare de aparate frigorifice,
instalare de benzi transportoare, instalare de
aparate de bucătărie, instalare de aparate
de gătit comerciale, furnizare de informații
privind ascuțirea foarfecelor și a cuțitelor
de bucătărie, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și aparate
pentru prepararea alimentelor sau băuturilor,

furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații electrice de
gătit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații non-
electrice de gătit, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea cuptoarelor,
furnizare de informații privind servicii de curățare
a rezervoarelor de depozitare, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
de cuptoare industriale, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini
și aparate de ambalat și împachetat, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate de congelat, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
oalelor și cratițelor de gătit, furnizare de
informații privind instalarea de utilaje, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de aparate de gătit, dezinfectare a veselei,
curățarea mașinilor și utilajelor, curățarea
boilerelor industriale, consiliere referitoare la
prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
ascuțire de cuțite de bucătărie, ascuțire de
foarfece și de cuțite de bucătărie, ascuțire de
foarfeci, ascuțirea cuțitelor.
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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DTG PLATINUM RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.15; 29.01.11

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

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
administrarea hotelurilor, servicii publicitare
pentru hoteluri, management hotelier pentru terți,
management de hoteluri pentru terți, servicii
de secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
management hotelier (pentru terți).
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri, leasing sau închiriere de clădiri,

administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, închirieri tip leasing
de clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, ipoteci pentru proprietăți și terenuri,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă,
servicii de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), asigurări pentru hoteluri,
servicii de finanțare referitoare la hoteluri.
37. Servicii de reparaţii, servicii de instalaţii,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcţie de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
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de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparații și întreținere de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, construire de părți de clădiri, servicii
de cablare pentru telecomunicații în clădiri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, construcții și repara ții de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului

din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte,
servicii specializate în domeniul construcţiei,
cum ar fi cele de prestate de zugravi,
instalatori sanitari, instalatori pentru instalaţiile
de încălzire sau țiglari, servicii de reparaţii, şi
anume servicii care se ocupă cu repunerea
în bună stare a oricărui obiect după uzură,
stricăciune, deteriorare sau distrugere parţială,
servicii anexe serviciilor de construcţii cum ar
fi verificarea proiectelor de construcţii, servicii
de închiriere de utilaje sau de materiale de
construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, curățarea
clădirilor rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construirea de zone rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale, controlul
dăunătorilor pentru locuințe rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli, construcție de spații de
cazare interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
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domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații
și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de creșă, servicii de creșă asigurate
în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei, furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de
creșe (altele decât școlile), cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
evaluare de cazare hotelieră, servicii de cazare
hotelieră, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, furnizare de
cazare pentru vacanțe, organizare de cazare
pentru turiști, servicii de cazare pentru reuniuni,
servicii ale agențiilor de cazare, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de cazare
pentru evenimente, rezervare de cazare la

hotel, servicii de cazare în stațiuni turistice,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni, servicii
de camping pentru turiști (cazare), asigurare
de cazare temporară pentru lucru, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, organizare
și furnizare de cazare temporară, rezervare
pe internet de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share) servicii
de cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, prestare de servicii
de informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
agenție de închiriere de locuri de cazare (time-
share), furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, servicii hoteliere,
servicii de catering hotelier, informații cu privire
la hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii prestate de agenții pentru rezervări la
hotel, servicii electronice de informații cu privire
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii
de rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervare de
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camere de hotel, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2020 08837
(151) 08/12/2020
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

STR. TEILOR NR. 27, JUD.ILFOV,
COM. CHIAJNA, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

THE KINGDOM OF DRACULA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

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

25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, pelerine, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă
scurtă, veste/jiletci, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), jachete cu glugă (parka).
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de parcuri de amuzament (divertisment),
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea şi susţinerea conferinţelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
de amuzament, servicii de divertisment, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producţia de

spectacole, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.

───────

(210) M 2020 08838
(151) 08/12/2020
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

STR. TEILOR NR. 27, JUD.ILFOV,
COM. CHIAJNA, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
DRACULA Fun Park

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

25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, pelerine, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă
scurtă, veste/jiletci, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), jachete cu glugă (parka).
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de parcuri de amuzament (divertisment),
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea şi susţinerea conferinţelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
de amuzament, servicii de divertisment, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.

───────
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(210) M 2020 08839
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC.3, ET.4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CULT FOR

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2020 08840
(151) 08/12/2020
(732) SC CONSOLIGHT COM SRL, STR

PARGARILOR NR. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HOFFMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
alb

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

35. Publicitate, marketing.
───────

(210) M 2020 08841
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CULT FOR DREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, mov
(Pantone 2587C)

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────
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(210) M 2020 08842
(151) 08/12/2020
(732) GEORGE ANDREI MOCANU, STR.

PETUNIEI NR. 7, BL. 4, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL IAȘI, TOMESTI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

CARDIAG

(531) Clasificare Viena:
18.01.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor

hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
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amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comerț cu amănuntul, servicii de comparare
a preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,

optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2020 08843
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CULT FOR LOVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, roz
(Pantone 806C)

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────
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(210) M 2020 08844
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CULT FOR GAME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(Pantone 171C)

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2020 08845
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CULT FOR ME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
802C), negru, alb

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────
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(210) M 2020 08846
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CULT FOR YOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
803C), negru, alb

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2020 08850
(151) 08/12/2020
(732) ATELIERUL DE SALTELE SRL,

STR. NADES NR. 36, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOMN BUNESCU

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de

balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar, articole pentru pat de exemplu:
saltele, saltele de dormit, somiere, perne.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, cearșafuri, dosuri de perne, prosoape
din material textil, huse pentru pat, cuverturi,
cuverturi matlasate, huse pentru saltele, lenjerie
de pat, plăpumi de puf, saci de dormit, huse
pentru saci de dormit.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), covoare pentru gimnastică,
saltele pentru gimnastică.

───────

(210) M 2020 08851
(151) 08/12/2020
(732) ATELIERUL DE SALTELE SRL,

STR. NADES NR. 36, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Atelierul de saltele

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 12.01.03

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, articole pentru pat de exemplu:
saltele, saltele de dormit, somiere, perne.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, cearșafuri, dosuri de perne, prosoape
din material textil, huse pentru pat, cuverturi,
cuverturi matlasate, huse pentru saltele, lenjerie
de pat, plăpumi de puf, saci de dormit, huse
pentru saci de dormit.
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27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), covoare pentru gimnastică,
saltele pentru gimnastică.

───────

(210) M 2020 08852
(151) 08/12/2020
(732) S.C. OXYGEN TRAVEL S.R.L.,

BULEVARDUL TOMIS NR. 255,
BL. T2, SC. B, AP. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Grădinița Imago Mamaia

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

43. Servicii de grădinițe (creșe) pentru copii.
───────

(210) M 2020 08854
(151) 08/12/2020
(732) S.C. SINTOFARM S.A., STR.

ZIDURI ÎNTRE VII NR. 22,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 023324,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NEVRALGIO

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

5. Produse farmaceutice, veterinare și igienice,
dezinfectante.

───────

(210) M 2020 08855
(151) 08/12/2020
(732) Otani Tire Co., Ltd., 55 MU 7

PETCHKASEM K.M. 37 ROAD,
KLONGMAI, NAKHONPATHOM,
SAMPRAN, 73110, THAILANDA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIAN TOMESCU, STR.
POET VASILE CARLOVA NR.
2, BL. A7 BIS, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OTANI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.03; 26.04.10; 26.01.03

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

12. Anvelope pentru roțile vehiculului.
───────

(210) M 2020 08856
(151) 08/12/2020
(732) S.C. ANTENA TV GROUP

S.A., BLD. FICUSULUI NR.44A,
ETAJ 4A, ZONA 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CaTine.ro - Alege sa fii tu!

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

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
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16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturași publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,

cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 08857
(151) 08/12/2020
(732) S.C. TUNING 86 BISTRITA

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR.
140A, LOCALITATEA LIVIU
REBREANU, JUD. BISTRIȚA-
NĂSĂUD, NĂSĂUD, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
S.C. NAVIGATII-IT S.R.L., STR.
CONSTANTIN ROMAN VIVU, NR.
60-64, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NAVI-IT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 07.11.10; 26.11.01; 26.11.05;
26.11.09; 26.11.22

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

clase:
9. Sisteme electronice de navigație, sisteme de
navigație multimedia pentru vehicule, sisteme
de navigație auto cu afișaje interactive,
software pentru sisteme de navigație gps,
aparate electronice de navigație, instrumente
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de navigație inerțială, aparatură de navigație
(sextanți), dispozitive de navigație gps, aparate
de navigație pentru automobile, instrumente de
navigație electrice, software pentru sisteme de
navigație prin satelit, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, dispozitive de comandă
pentru aparate de navigație auto, sisteme
multi-cameră pentru vehicule, senzori optici şi
camere video portabile, computere şi aparate
de prelucrare a datelor, inclusiv aparate pentru
înregistrare, introducere, furnizare, transmisie şi
stocare de date, programe, suporturi de date
cu şi fără programe înregistrate de computer şi
de prelucrare a datelor, aparate şi echipamente
optice, în special camere şi sisteme de camere
CD, CMOS şi sCMOS şi piese pentru acestea,
radiouri de vehicule, playere multimedia pentru
mașini, telecomandă volan auto, echipamente și
accesorii pentru sisteme de navigatie, radiouri
si playere multimedia auto, ecrane, plăci de
baza, rame, mufaje și module de comunicare
pentru navigații auto, playere auto și camere de
marșarier.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
mentionate in clasa 9 si anume: sisteme
electronice de navigație, sisteme de navigație
multimedia pentru vehicule, sisteme de navigație
auto cu afișaje interactive, software pentru
sisteme de navigație gps, aparate electronice
de navigație, instrumente de navigație inerțială,
aparatură de navigație (sextanți), dispozitive
de navigație GPS, aparate de navigație pentru
automobile, instrumente de navigație electrice,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, suporturi de bord pentru dispozitive
de navigație, dispozitive de comandă pentru
aparate de navigație auto, sisteme multi-
cameră pentru vehicule, senzori optici şi camere
video portabile, computere şi aparate de
prelucrare a datelor, inclusiv aparate pentru
înregistrare, introducere, furnizare, transmisie
şi stocare de date, programe, suporturi de
date cu şi fără programe înregistrate de
computer şi de prelucrare a datelor, aparate şi
echipamente optice, în special camere şi sisteme
de camere CD, CMOS şi sCMOS şi piese
pentru acestea, radiouri de vehicule, playere
multimedia pentru mașini, telecomandă volan
auto, echipamente și accesorii pentru sisteme
de navigatie, radiouri si playere multimedia
auto, ecrane, plăci de baza, rame, mufaje și
module de comunicare pentru navigații auto,
playere auto și camere de marșarier, permițând
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, servicii

de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata a
produselor menționate anterior, prezentarea
mărfurilor în medii de comunicare, pentru
comerțul cu amănuntul, magazin, magazin
on-line, servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunțuri publicitare, publicitate online, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în legătură cu produsele mai sus
amintite, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenții de import și export.
42. Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
navigaţie, testare, analiză şi monitorizare a
semnalelor de navigaţie, crearea de hărţi GPS,
creare de software pentru sisteme de navigație
și playere auto, cercetare, dezvoltare, proiectare
și actualizare de software pentru sisteme de
navigație și playere auto.

───────

(210) M 2020 08858
(151) 08/12/2020
(732) S.C. DOC-STUDIO&ALI-GLAM

S.R.L., STR. CONDURAȘILOR,
BL. 58, SC. B, ET. 4, AP. 17, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI
NR.33, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘIOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GLOW ME - beauty studio
- beauty academy -

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 26.11.12
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse cosmetice, farduri cosmetice,
produse cosmetice și preparate cosmetice,
produse cosmetice hidratante, produse
cosmetice funcționale, produse cosmetice
colorate, preparate autobronzante (cosmetice),
trusă pentru cosmetice, loțiuni tonice
(cosmetice), produse cosmetice pentru unghii,
produse cosmetice pentru buze, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, creme autobronzante (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni
autobronzante (cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, henna pentru scopuri
cosmetice, pudre cosmetice pentru față, bază
pentru unghii (cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice pentru gene,
farduri cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice
pentru pleoape, măști de piele (cosmetice),
rezerve pentru pudriere (cosmetice), pudre
compacte (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), creme cosmetice de
mâini, uleiuri cosmetice pentru epiderma, loțiuni
pentru bronzat (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru bronzare, creioane cosmetice pentru
obraji, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
uleiuri de protecție solară (cosmetice), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
produse pentru curățarea feței (cosmetice),
produse cosmetice exfoliante pentru corp,
produse cosmetice pentru uz personal,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), măști cosmetice
de curățare pentru față, creme cosmetice
pentru piele uscată, cosmetice care conțin
acid hialuronic, pudră solidă pentru pudriere
(cosmetice), uleiuri pentru protecție solară
(cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice sub formă
de geluri, produse hidratante pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
crème, produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, produse cosmetice sub formă de loțiuni,

produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de lapte, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, creme
cosmetice pentru fata si corp, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
geluri pentru corp și față (cosmetice), dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate pe
piele), produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse cosmetice sub formă de farduri
de pleoape, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
preparate cosmetice pentru păr și pielea capului,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, loțiuni de înfrumusețare, săpun
de înfrumusețare, serumuri de înfrumusețare,
lapte de înfrumusețare, preparate pentru
înfrumusețarea părului, măști de înfrumusețare
pentru față (produse cosmetice), loțiuni tonice
de înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe față,
exfoliante pentru îngrijirea pielii, uleiuri pentru
îngrijirea părului, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, spumă pentru îngrijirea pielii, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, preparate pentru
îngrijirea bărbii, ser pentru îngrijirea părului
(cosmetice), măști pentru îngrijirea părului,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, uleiuri
distilate pentru îngrijirea frumuseții, uleiuri de
baie pentru îngrijirea părului, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), măști de
picioare pentru îngrijirea pielii, măști de mâini
pentru îngrijirea pielii, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, cremă pentru fixarea coafurii, geluri pentru
fixarea coafurii.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
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și de înfrumusețare, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază
de abonament, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, servicii de promovare și
publicitate.
41. Pregătire în arta înfrumusețării (instruire),
cursuri în tehnici de înfrumusețare, seminarii
educative în materie de terapii de înfrumusețare,
cursuri pentru îngrijirea corporală, instruire în
domeniul coafurii, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură, organizarea de concursuri
de frumusețe, servicii de școli de frumusețe,
divertisment de tipul concursurilor de frumusețe,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, servicii de instruire oferite de
școlile de frumusețe, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, instruire
profesională, furnizare de cursuri de instruire,
organizare de seminare de instruire, servicii
de instruire și formare, cursuri de cosmetică,
furnizare de cursuri de pregătire.
44. Tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru păr, aplicarea produselor
cosmetice pe față, electroliză efectuată în
scopuri cosmetice, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, aplicare de produse cosmetice
pe corp, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, consiliere cu privire la produse
cosmetice, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, consiliere
în domeniul înfrumusețării, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, închiriere de echipamente și
aparate pentru saloane de înfrumusețare sau
frizerii, servicii de tratamente de înfrumusețare,
în special pentru gene, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii pentru îngrijirea pielii, servicii
pentru îngrijirea feței, servicii pentru îngrijirea
picioarelor, îngrijirea estetică a picioarelor,
saloane de îngrijire a pielii, tratament și
îngrijire prin biorezonanță, servicii de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a unghiilor,

servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
saloane de coafură, saloane de frumusețe,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
cu privire la frumusețe, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, saloane de
bronzare, servicii prestate de saloane de
manichiură.

───────

(210) M 2020 08859
(151) 08/12/2020
(732) LOTUS 95 COSMERICS SRL,

SOS. BERCENI NR. 8, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DERMA CLEAN

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

5. Preparate și articole sanitare, produse și
articole pentru igienă.

───────
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(210) M 2020 08860
(151) 08/12/2020
(732) IONUT DAN, STR. PREVEDERII

NR. 1, BL. PM4, SC. A, ET. 4, AP.
17, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MIHAELA CRAIOVEANU, STR.
DR. NICOLAE TOMESCU NR.
13, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LIMONCELLO FITNESS

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

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), transfer de know-how
(instruire), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, efectuarea antrenamentelor de fitness,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
servicii de instructor personal (antrenament
de fitness), educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, organizarea şi
susţinerea de seminarii, servicii de tabere
sportive, furnizarea de facilităţi sportive, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 08861
(151) 08/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
one RAHMANINOV

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa

afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────
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(210) M 2020 08862
(151) 08/12/2020
(732) MARIUS CATALIN DICULESCU,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 289-293, SC. 6, ET. 1, AP.
7, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZENNIC

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

9. Ochelari 3D abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice cuplaje acustice,
actinometre, adaptoare electrice, maşini de
adunat antene, aerometre aparate de analiză
a aerului, sonerii de alarmă, electrice. alarme,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape de
amplificare, anemometre, (film de) desene
animate baterii anodice/baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică) corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotrivă accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio.aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare,cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii,balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date),aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică,aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,

maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondentei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentrudiscurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentruprotecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator.descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
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lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electricede evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate

pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galena (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor.lndicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
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criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
paşapoarte biometrice/ paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de
uz industrial, ochelari de protecţie pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, dicţionare
electronice portabile, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, casete pentru curăţarea
capului (de înregistrare), căşti de protecţie
pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate
de înaltă frecvenţă, suporturi pentru bobine
electrice,holograme, difuzoare sirenă, roboţi
umanoizi cu inteligenţă artificială, hidrometre,
higrometre, fire de identificare pentru cablurile
electrice, mantale de identificare pentru cablurile
electrice, cârduri de identitate, magnetice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru pornirea
de la distanţă/dispozitive, electrice pentru
pornirea de la distanţă, incubatoare pentru
culturile bacteriene, indicatoare automate
pentru presiune joasă în anvelope, inductoare
(electricitate), detectoare cu infraroşu, circuite
integrate, cârduri cu circuite integrate (cârduri
inteligente)/cârduri inteligente (cârduri cucircuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, invertoare (electricitate),
aparate de marcat fiscale, aparate de
ionizare, nu cele pentru tratarea aerului
sau apei, calibre (instrumente de măsurare),
manşe de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, tonomate,
muzicale/automate muzicale acţionate de fise
(tonomate), tonomate pentru calculatoare,
cutii de joncţiune (electricitate), manşoane
de joncţiune pentru cablurile electrice,
genunchiere pentru muncitori, tăvi de laborator,
centrifuge de laborator, roboţi de laborator,
lactodensimetre, lactometre, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, capace pentru
lentile, lentile pentru astrofotografie, cântare
pentru scrisori, mire de nivelare (instrumente
topografice)/stadii (instrumente topografice),
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), aparate şi
echipamente pentru salvarea vieţii, colaci de
salvare, veste de salvare, centuri de salvare,
plute de salvare, capsule de salvare pentru
dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,

limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri,
aparate pentru măsurarea grosimii articolelor
din pielei aparate de: măsurat, dispozitive de
măsurat, electrice sticlărie gradată/instrumente
de măsurare! aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometrajpentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
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nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică),
sonde pentru scopuri ştiinţifice, procesoare
(unităţi centrale de procesare)/unităţi centrale
de procesare, ecrane de proiecţie, aparate
de proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive
de protecţie împotriva razelor X, nu cele
pentru scopuri medicale, costume de protecţie
pentru aviatori, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre.refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice

(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială),
manechine de resuscitare (materiale didacticel),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare/clinometre/
indicatori depantă/inclinometre, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, tuburi cu oxigen,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, căşti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
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de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi,
aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice,plăci transparente (fotografie)/
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,

trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unităţi flash usb, manometru de vid,
tuburi de vid (radio), variometre, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video,monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctura, instrumente
electrice de acupunctura, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stern utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar/ seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje pentru articulaţii, anatomice/
bandaje de susţinere, bandaje, elastice, tăviţe
renale pentru scopuri medicale, ploşti, paturi
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cu vibraţii, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,

aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald, pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (IRM)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, fese gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tu buri de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, scalpele,
foarfeci pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, aţele, chirurgicale, linguri
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pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi /tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, lnele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolaţiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze X
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X

pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale.

11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze anti-
stropire pentru robinetedispozitive anti-reflexie
pentru vehicule (corpuri de iluminat)/dispozitive
contraorbirii pentru vehicule (corpuri de iluminat),
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
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deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
USB, încălzitoare de căni cu alimentare la
USB, aparate pentru gătit cuşcuş, electrice,
lămpi standard/ lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice/vase pentru tajine, electrice,
proiectoare de lumină, maşini de ceaţă,
aparate si instalaţii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, maşini electrice de făcut lapte de
soia, capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreţ şi furaj/aparate de uscare pentru furaj,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
instalaţii de desalinizare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
hote de extracţie pentru bucătării, fiare de
călcat cu abur pentru ţesături, instalaţii cu
beculeţe pentru decoraţiuni festive/ghirlande
luminoase pentrudecoraţiuni festive, ventilatoare
(aer condiţionat), ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), ventilatoare
electrice pentru uz personal, aparate de
alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare,
torţe, coşuri de faclă pentru utilizare în
industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât utilizate în
laborator, brichete cu gaz, apărate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componenteale

instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de
gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire fapă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cuîncălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(LED), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul decrăciun, lumini pentru automobile/
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lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prajitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde pentru
scopuri industriale, instalaţii de răcire a laptelui,
lămpi pentru mineri, robinete pentru ţevile de
apă/robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune,instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator /nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator: radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prajitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii),robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,

scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare)/bazinepentru spălat mâinile
(componente ale instalaţiilor sanitare), instalaţii
de irigat, automate, maşini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, fitile
adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului, aparate de
captare a apei, şaibe pentru robinetele de apă/
şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare de
apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere a
apei/dispozitive de evacuare.

21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădite
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi /vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât beţişoarele parfumate,
electrice, sau neelectrice, coşuri pentru scutece
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folosite, recipiente de unică folosinţă din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curăţat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinţi, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice şi
neelectrice, şervete de bucătărie, pipete pentru
sos, busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, untiere, capace pentru untiere,
cârlige pentru nasturi, servire (tăvi), cuşti pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri,
tuburi şi capete pentru decorarea prăjiturilor,
candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele pentru
lumânări, stingătoare pentru lumânări, borcane
pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri/
cutii de bomboane, mânuşi pentru spălat maşina,
bătătoare de covoare (ustensile de mână),
mături mecanice pentru covoare, ceaune,
ceramică pentru uz casnic, oale de noapte, piele
de căprioară pentru curăţat/ piei de căprioară
pentru curăţat, capace pentru platourile de
brânzeturi, ornamente chinezeşti, beţişoare
pentru mâncatsite de strecurat (ustensile de
uz casnic), instrumente de curăţare, acţionate
manual, câlţi pentru curăţat, clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare/pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni , piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,

veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/
lăzi de gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice,
cârpe de şters praful (pânze), vase de lut/
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă,
separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz
casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămatufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan, ,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle/butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie /învelitori, nu din
hârtie, , pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, cupe pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, râzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/ butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădite gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
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sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile, animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru şerveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului, suporturi pentru farfurie, nu cele din
hârtie sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustrui re, apa rate şi
maşini de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi
frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi,
vase, produse de olărie, inele pentru păsările de
curte, dopuri cu pi curator, bureţi pentru pudră,
pudriere, goale, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru şobolani, sticle frigorifice, cuburi
de gheaţă reutilizabile, inele pentru păsări,
sucitoare, de uz casnic, uscătoare de rufe
rotative, boluri de salată, cleşti pentru salată,

solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe tip
vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi, plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole
de masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
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lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
dejoacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de
surf, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, cârduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
body boa rding, apa rate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/ nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea, găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot

(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuitlinii
(fire) de pescuit, labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, apa rate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf/ cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi, produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă
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pentru windsurf, machete de vehicule la scară,
seturi de machete la scară (jucării), momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit, scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, piei de focă (învelitori pentru schiuri),
apărători de tibie (articole sportive), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu
lame ataşate, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zăpadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înotcenturi de înot, veste de înot, saltele
gonflabile pentru piscine, leagăne, mese de tenis
de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
măşti de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri,
maşini de jucărie, machete de jucărie, case de
jucărie pentru copii, cochilii de protecţie pentru
sport, etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării , trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea, administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă,
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii

specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor, investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea, bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spaţii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
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abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri, şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica, descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per clickjntocmirea
statelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu, amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte, afaceri), promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi, pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de

programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor webjndexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi, farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2020 08863
(151) 08/12/2020
(732) LAVINIA MADALINA AMATIESEI,

STR. CRETOIU NR. 16, JUDEŢ
CONSTANŢA, COMUNA VALU LUI
TRAIAN, SAT VALU LUI TRAIAN,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOA SHOP & ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
03.11.01; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Produse cosmetice, farduri cosmetice, gene
(produse cosmetice pentru), gene false, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru gene,
par si unghii false, geluri cosmetice pentru ochi,
produse cosmetice pentru sprancene, produse
de curatare pentru perii cosmetice, solventi
pe bază de alcool utilizati ca produse de
curatare, măşti cosmetice, creme cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice pentru bronzare,
eye-liner (cosmetice), trusă pentru cosmetice,
lotiuni tonice (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, anticearcane corectoare (cosmetice),
produse cosmetice naturale, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, pudre compacte
(produse cosmetice), lotiuni cosmetice pentru
faţă, creme cosmetice de mâini, henna pentru
scopuri cosmetice, creioane cosmetice pentru
obraji, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), cosmetice pentru vânzare sub formă
de kit, preparate pentru curăţare impregnate
pe discuri cosmetice, spray-uri de curăţare,
ojă de unghii, gel pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, balsamuri pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, întăritor
pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru unghii
(cosmetice), lipici pentru întărirea unghiilor,
hârtie abrazivă pentru unghii, preparate pentru
repararea unghiilor, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, produse pentru întărirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, unghii false de
uz cosmetic, lac de bază pentru unghii,
materiale de acoperire pentru unghii, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, lac de unghii
de uz cosmetic, strat superior pentru lac de
unghii, produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru epilare și bărbierit, bază
pentru unghii (cosmetice), primer pentru unghii
(cosmetice), dizolvanti pentru lac de unghii
(produse cosmetice), preparate cosmetice care
conțin acid hialuronic, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp.
8. Pile electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, foarfeci (forfecuțe) de unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), capete
cu role pentru pile electronice de unghii,
aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, aparate pentru epilat,

electrice sau neelectrice, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, pensete pentru
îndepărtarea părului, aparate de ras, foarfece,
aparate laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, pile de unghii, clești pentru unghii,
spatule (unelte manuale), aparate de tuns părul,
electrice și acționate cu baterii.
11. Lămpi de unghii, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze solare
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate cu
leduri pentru uscarea unghiilor.
21. Perii cosmetice, spatule cosmetice,
aplicatoare pentru cosmetice, recipiente pentru
cosmetice, suporturi pentru cosmetice, rafturi
pentru cosmetice, ustensile cosmetice si
de toaleta, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, instrumente de mana pentru
aplicarea cosmeticelor, aplicatoare de fard,
bureţi cosmetici, perii pentru unghii, spatule
cosmetice destinate utilizării împreună cu
preparate de epilare, aplicatoare pentru
cosmetice.
41. Servicii de instruire oferite de școlile de
frumusețe, coordonare de cursuri de instruire,
cursuri de cosmetica, cursuri în tehnici de
înfrumusețare, coordonare de cursuri de formare
profesională.

───────

(210) M 2020 08864
(151) 08/12/2020
(732) ZITO LUXURY SRL, STR.

PRINCIPALA, NR.51A, COM.TIHA
BARGAULUI, JUDEŢ BISTRIŢA
NASAUD, SAT TUREAC, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

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

clase:
6. Cuiere pentru genţi din metal, balustrade
din metal, coşuri metalice, instalaţii metalice
pentru parcarea bicicletelor, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), seifuri (metalice
sau nemetalice)/case de bani (metalice sau
nemetalice), casete de siguranţă pentru
bani, agăţători metalice pentru îmbrăcăminte,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, mânere
metalice pentru uşi, uşi metalice, figurine din
metal comun/statuete din metal comun, suporturi
pentru lemne (suporturi de fier pentru lemne pe
foc), încuietori metalice, zăvoare metalice, cutii
poştale metalice, tăvi metalice.
8. Unelte pentru tăiat (unelte de mână),
tacâmuri, tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri)/
articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi linguri),
furculiţe de masa, cuţite de masă, furculiţe şi
linguri de plastic, cuţite de masă, furculiţe şi
linguri pentru bebeluşi, cuţite pentru friptură,
furculițe pentru friptură, cuţite, cuţite de legume,
cuţite pentru deschis cutiile, cuţite de mărunţit
(unelte de mână)/cuţite de descărnat (unelte
de mână)/satâre (unelte de mână), cuţite de
vânătoare, satâre (cuţite), feliatoare de brânză,
neelectrice, feliatoare pentru ouă, neelectrice,
tăietoare de fructe, curăţitoare de fructe,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, tocătoare
de legume, spiralizatoare de legume, acţionate
manual, decojitoare de legume (unelte de mână),
polonice (unelte de mână), foarfeci, spatule
(unelte de mână), aparate de ras, electrice
sau neelectrice, aparate de epilat, electrice
şi neelectrice, unelte pentru grădină, acţionate
manual.
11. Aparate si instalatii de iluminat, de incalzire,
de racire, de producere a aburului, de gatit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei si
de uz sanitar, corpuri de iluminat, candelabre,
becuri, becuri electrice, aparate şi instalaţii
de iluminat, tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat, lămpi electrice, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), corpuri de
iluminat pentru plafoane, lampioane chinezeşti,
instalaţii luminoase pentru pomul de crăciun,
felinare cu lumânări, lămpi cu lumină rece,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi cu arc, lămpi standard/lămpi de podea,
lanterne pentru cap/lămpi portabile cu fixare
pe cap, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/maşini de gătit, aparate şi instalaţii de

gătit, plite electrice, hote de aerisire, friteuze
electrice, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice, încălzitoare de căni cu alimentare la
usb, autoclave, electrice, pentru gătit/oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
cuptoare cu aer cald, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, grătare de cuptor,
grătare, şeminee, domestice, aparate cu aer
cald, reşouri, cuptoare cu microunde (aparate
de gătit), aparate de gătit multifuncţionale,
frigidere, prăjitoare, rotisoare, ceainice, electrice,
dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
congelatoare, aparate pentru răcirea băuturilor,
maşini de făcut îngheţată, maşini şi aparate de
făcut gheaţă, prăjitoare de cafea, aparate de
aer condiţionat, ventilatoare (aer condiţionat),
uscătoare cu aer, uscătoare de păr, uscătoare
de rufe, electrice, aparate cu abur pentru faţă
(saune), aparate pentru hidromasaj, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, băi spa (căzi), vase
de toaletă, scaune de toaletă, toalete (closete
cu apă)/closete cu apă, pisoare ca obiecte
sanitare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, bideuri, fitinguri pentru baie,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
încălzitoare pentru pat, covoare încălzite electric,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, fântâni
ornamentale.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, recipient pentru uz casnic sau pentru
bucătărie, servantă (tăvi), tăvi, puşculiţe, solniţe,
râşniţe de piper, acţionate manual, solniţe cu
orificii pentru presărare/solniţe tip vas, site
(pentru uz casnic), site de strecurat (ustensile
de uz casnic), untiere, ustensile de bucătărie,
coşuri pentru uz casnic, coşuri de pâine, de
uz casnic, cutii de pâine, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru dulciuri, cutii de bomboane,
borcane pentru biscuiţi, borcane pentru lumânări
(suporturi), termosuri pentru băuturi, sticle pentru
călătorie, amestecătoare pentru cocktail-uri,
recipiente termoizolante, sticle de băut pentru
călătorie, sticle (recipiente), farfurii din hârtie,
farfurii de unică folosinţă, vase de băut, pahare
de băut, pahare din plastic sau hârtie, căni, ceşti,
carafe, boluri (bazine)/bazine (boluri), veselă,
boluri de salată, farfurioare, servicii de cafea
(articole de masă), fructiere, cupe pentru fructe,
suporturi de cuţite pentru masa, polonice pentru
servirea băuturilor, linguri-cupe pentru uz casnic,
forme (ustensile de bucătărie), forme de prăjituri,
suporturi pentru serveţele, suporturi de pahare
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(ustensile de masă), suporturi de pahare, nu
din hârtie sau material textil, grătare (ustensile
de gătit), covoraşe pentru copt, cleşti pentru
gheaţă, forme pentru cuburile de gheaţă, cleşti
pentru salată, suporturi pentru ouă, separatoare
de ouă, neelectrice, pentru uz casnic, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
răzători pentru bucătărie, spărgătoare de nuci,
aparate de odorizare de uz personal, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
friteuze, neelectrice, fierbătoare, neelectrice,
mese de călcat, masuţe, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă/statuete din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele pentru
lumânări, mănuşi pentru uz casnic, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar.
35. Publicitate, lucrări de birou, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor de mai sus,
demonstraţii cu produse, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, servicii de comerţ online
cu amănuntul pentru produsele de mai sus,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu ridicata
pentru produsele de mai sus, consiliere si
consultanta cu privire la produsele de mai sus,
furnizare de recomandari privind produsele de
mai sus, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in scopuri
de comercializare cu amanuntul, promovarea
vanzarilor pentru terti, optimizare pe motoarele
de cautare pentru promovarea vanzarilor,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, servicii de agenţii de
import- export.

───────

(210) M 2020 08865
(151) 08/12/2020
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

ENDOCRINOLOGIE, BD.
AVIATORILOR NR. 34-38, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Societatea Română de
Endocrinologie SRE

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, servicii
oferite de academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor si a reuniunilor stiintifice, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2020 08866
(151) 08/12/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR.
201, GLOBALWORTH TOWER,
CAMERA 17 - 07, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Preparate cu Semnătură
Steak House comtim

Din tradiția familiei tale!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.16

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, alb, negru

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

29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspătă,
mezeluri proaspete, uscate, afumate, produse
semipreparate din carne, amestecuri din carne
și legume congelate, mâncare gătită pe bază de
carne, extracte din carne, jeleuri din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2020 08867
(151) 08/12/2020
(732) BLANCRIS SRL, STR. DIACONU

CORESI NR. 7A, JUDETUL
BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Blancris

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, haine și
jachete de blană, mantii de blană, manșoane de
blană.

───────

(210) M 2020 08868
(151) 08/12/2020
(732) MATEMANIE SRL, STR. NICOLAE

ONCESCU NR. 1, BL. 105, SC. 1,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
matemanieplus.ro

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

16. Materiale promoționale tipărite pe hârtie
(tipărituri).
35. Publicitate privind derularea cursurilor în
varianta online și clasică.
40. Imprimare fotografică.
41. Organizarea de cursuri online și ofline de
pregătire a elevilor, organizarea de cursuri
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(instruire), furnizarea informațiilor în domeniul
educației.
42. Crearea și mentenanța site-urilor web pentru
terți.

───────

(210) M 2020 08869
(151) 08/12/2020
(732) BISTRO LE DOME SRL, P-ŢA

UNIRII NR. 11, SAD B, JUDETUL
TIMIS, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Le Dôme

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 08870
(151) 08/12/2020
(732) GOODZYLLA WORLDWIDE SRL,

STR. MESTEACANULUI, NR. 18
D, CAMERA 4, ET. 1, JUDTEUL
ILFOV, SAT ORDOREANU,
COMUNA CLINCENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROU A5, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

goodzylla Something
BIG is coming your way

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

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

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de
servicii şi producătorii de bunuri, în special
în cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, pe internet, a unei varietăţi
de retaileri şi prestatori de servicii, într-
un mall de tip virtual, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze cât
mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetarie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole
şi hrană destinate animalelor de companie,
produse alimentare destinate consumului uman,
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băuturi alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată,
mobilă, veselă, decoraţiuni pentru casă, flori,
arbuşti, ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, bagaje,
genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat şi
masă, ceasuri, ochelari de soare, dvd-uri,
cd-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă
şi gradină, scule şi instrumente de mână
acţionate manual, tacâmuri de masă, aparate de
ras, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, focuri de artificii, umbrele,
bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni, obiecte
din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci de
dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi, copci,
flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice, băi de abur, saune și spa-
uri (bazine), scutere, scutere electrice, biciclete,
biciclete electrice, panouri solare, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, generatoare de curent,
aparate electrocasnice, piatră, uși metalice,
usi nemetalice, generatoare de electricitate,
generatoare de curent (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, outlet-uri, mall-uri,
supermarket-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor, pentru terţi, cercetări
pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, servicii de import-export, difuzare de
anunţuri publicitare, servicii pentru compararea
preţurilor, prezentarea produselor prin toate
mijlocele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, servicii de promovare
a vânzărilor pentru terţi, promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora prin acordarea de
puncte de achiziţie pentru utilizarea cardurilor
de credit, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii.

───────

(210) M 2020 08871
(151) 08/12/2020
(732) COSMINA COCOR, STR.

LAPTARI TEI NR. 14, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KLEANERS SERVICII
PROFESIONALE
DE CURĂȚENIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 11.07.01

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 368
C)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățenie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie.
37. Servicii de curățenie, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie industrială,
servicii de evacuare (curățenie), servicii de
menaj (servicii de curățenie), furnizare de
servicii de curățenie, servicii de curățenie
pentru hoteluri, servicii de curățenie pentru
birouri, servicii de curățenie pentru toalete,
servicii de curățenie pentru hote, servicii de
curățenie pentru lifturi, servicii de curățenie a
școlilor, servicii de evacuare a deșeurilor (servicii
de curățenie), servicii de curățenie în uzine
industriale, servicii de curățenie pentru case
particulare, servicii de curățenie prin intermediul
alpinismului utilitar, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, servicii de
curățenie pentru birouri, pe bază de contract,
servicii de curățenie pentru cluburi, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru centrele de
divertisment, pe bază de contract, curățenie în
spațiile comerciale, curățenie în spații publice.

───────
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(210) M 2020 08872
(151) 08/12/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. C.A. ROSSETI, NUMARUL
17, SECTORUL 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KENT SENSIO

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

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

───────

(210) M 2020 08873
(151) 08/12/2020
(732) CARTLINE TECH, STR. IANCU

FLONDOR, BL. C5, AP.6, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300359, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CARTLINE TECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Termostate electrice, ochelari (optică), testere
de rețea de alimentare cu electricitate, antene

pentru rețele de telecomunicații, componente
electronice pentru calculatoare, periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare.
11. Fitinguri terminale pentru alimentare cu apă,
corpuri de iluminat cu infraroșu.
28. Jucării adaptate pentru activități educative.

───────

(210) M 2020 08874
(151) 08/12/2020
(732) FUTURE INSPIRED TRAINING

SRL, STR. POPA LAZAR 10,
AP. M7, BUCURESTI, 021586,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GO4FIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
41. Efectuarea de sport și fitness.

───────
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(210) M 2020 08875
(151) 08/12/2020
(732) VIOREL-IONEL BLAJUT, BD.

POITIERS NR. 35 BL. B3, SC.A,
ET.2, AP.9, JUD. IASI, IASI, 700215,
IAȘI, ROMANIA

(540)

RED HOSPITAL -
SPITALUL SF. SAVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.01.06; 26.01.04; 26.01.06; 26.04.06;
26.04.09

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
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asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută

sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
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orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 08876
(151) 08/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR
6, BUCURESTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZYMOROUGE

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,

adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.

───────

(210) M 2020 08877
(151) 08/12/2020
(732) MIHAELA-EDITH HARDAN,

STR. HORIA MACELARIU,
CORTINA RESIDENCE, SCARA
B, AP. 88, BUCURESTI, 013934,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IL VOLO gioia di vivere

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08878
(151) 08/12/2020
(732) DDGAAS SRL, STR. FANATELOR

NR. 34E, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400464, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Vinoteca Tohani

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
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───────


