
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
18/11/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 25/11/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/11/2020

2

Cereri Mărci publicate în 25/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08245 18/11/2020 MEDIAPRO MUSIC

ENTERTAINMENT SRL
CHELUȚU

2 M 2020 08276 18/11/2020 MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT

ÎNOATĂ CHELUȚU

3 M 2020 08278 18/11/2020 MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT

HATZ

NUTRITIK PERFORMANCE

5 M 2020 08338 18/11/2020 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

Alawayil

6 M 2020 08339 18/11/2020 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

ONE FOOD SOLUTIONS

7 M 2020 08340 18/11/2020 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

SOCIETATEA.RO STIRILE DE
LANGA TINE

8 M 2020 08341 18/11/2020 OANA-MARIA STANILA Atelierul cu fire.

9 M 2020 08342 18/11/2020 S.C REVIVE HEALTH S.R.L REVIVE health

10 M 2020 08343 18/11/2020 CENTRUL DE TESTARE
COMPLETA S.R.L

COMPLET MEDICAL

11 M 2020 08344 18/11/2020 PROIECTURA OCTO SRL, Proiectura OCTO Parte din
proiectul tău

12 M 2020 08345 18/11/2020 REMUS-ADRIAN BELU Funky Fashion

13 M 2020 08346 18/11/2020 LITEX LINE SRL Pearly Power Professional

14 M 2020 08347 18/11/2020 DANIEL-NICOLAE PALERU PDN GROUP

15 M 2020 08348 18/11/2020 ENCORSA HQ SRL encorsa SIMPLIFY YOUR
BUSINESS

16 M 2020 08349 18/11/2020 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

JUDECATA DE LA MIEZUL
NOPTII

17 M 2020 08351 18/11/2020 S.C. PAMBU PRO SECURITY
S.R.L.

PAMBU PRO

18 M 2020 08352 18/11/2020 S.C. HOLLYWOOD MULTIPLEX
OPERATIONS S.R.L.

HOLLYWOOD MULTICARD

19 M 2020 08353 18/11/2020 S.C. ALMEC TATAL & FIUL
S.R.L.

MODAL FIXTURE TABLES &
ACCESSORIES

20 M 2020 08354 18/11/2020 VLAD BALOSIN METRIK

21 M 2020 08355 18/11/2020 SC BUNATATIUSCATE SRL BUNATATI USCATE

4 M 2020 08311 17/11/2020 NUTRITIK PERFORMANCE
S.R.L.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 08356 18/11/2020 UNILEVER N.V. Obsession

23 M 2020 08357 18/11/2020 TYREN SECURITY TIREN SECURITY

24 M 2020 08358 18/11/2020 AVALON SECURITY AVALON SECURITY

25 M 2020 08359 18/11/2020 REDLINE SECURITY RL REDLINE SECURITY

26 M 2020 08361 18/11/2020 ILMI-UNIC COM SRL
ILMI-UNIC COM SRL

MERERO

27 M 2020 08362 18/11/2020 EGNER TRADITIONAL SRL BĂCĂNIA PATRIA

28 M 2020 08363 18/11/2020 PĂUNESCU IOANA-JASMINA SENSIYO

29 M 2020 08364 18/11/2020 SC STAGE INVEST SRL CLORETTE

30 M 2020 08365 18/11/2020 TECVIVO S.R.L.

31 M 2020 08366 18/11/2020 LUXURY EXPERT SRL LUXURY EXPERT

32 M 2020 08367 18/11/2020 ANDREEA-GABRIELA
HENRICH-IOANID

chic MANIA

33 M 2020 08368 18/11/2020 ALBENA CRIS SRL PREMIUM TAXI

34 M 2020 08369 18/11/2020 SC ASIDENT ESTHETICS SRL Dental District

35 M 2020 08371 18/11/2020 UTILIFY DIGITAL SRL racord

36 M 2020 08372 18/11/2020 CRISTIAN DAN PETRESCU asista

37 M 2020 08373 18/11/2020 PROFELIS C&V SRL PROFELIS DISTRIBUITOR
MATERIALE DE CONSTRUCTII
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(210) M 2020 08245
(151) 18/11/2020
(732) MEDIAPRO MUSIC

ENTERTAINMENT SRL, STR.
GENERAL NICOLAE DONA NR.
16, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
CHELUȚU

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri, apă
micelară, bureți impregnați cu produse de
toaletă, creme BB de înfrumusețare, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru maini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și

de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, preparate cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
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prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive (cronometre), brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
cadrane pentru ceasuri, ceasornice cu radio,
ceasuri automate, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri cu cuarț, ceasuri cu
embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri cu funcție
de comunicare fără fir, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri de birou, ceasuri de buzunar,
ceasuri de damă, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe tipărite, afișe publicitare, afișe
tipărite din hârtie, agende, agende de telefon,
agende de întâlniri, anuare (publicații tipărite),
autocolante (articole de papetărie), bannere
din hârtie, benzi desenate, broșuri, broșuri
tipărite, buletine (materiale tipărite), calendare,
calendare cu foi detașabile, calendare de
perete, calendare tipărite, carduri cu mesaje
de mulțumire, carduri de cadouri, carduri de
fidelitate din hârtie, caricaturi (postere), carnete
cu informatii, carnete de notițe pentru reporteri,
cărți cu abțibilduri pentru activități, cartonașe
imprimate, cataloage, colaje, cupoane, diagrame
tipărite, embleme din hârtie, embleme imprimate,
embleme tipărite (decalcomania), etichete
de agățat din hârtie, etichete din carton,
etichete tipărite din hârtie, felicitări, felicitări

(care însoțesc) cadouri, felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări pentru ocazii speciale,
felicitări pentru ziua de naștere, felicitări
pop-up, fluturași publicitari, foi de răspuns
tipărite, fotografii imprimate, ghirlande de hârtie,
imagini aplicate sub formă de abțibilduri,
indicatoare publicitare din hârtie, invitații
(articole de papetărie), invitații tipărite, jurnale,
jurnale (articole tipărite), material promotional
imprimat, modele tipărite, monografii, pagini de
albume de fotografii, organizatoare personale,
orare imprimate, pancarte de carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, panouri
publicitare din carton, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din carton,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, pliante,
pliante informative tipărite, pliante tipărite,
postere din hârtie, postere montate, publicații
imprimate, publicații promoționale, reclame
tipărite, reviste (publicații periodice), reviste cu
postere, reviste de muzică, reviste pentru fani,
reviste de benzi desenate, tatuaje temporare,
ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru pisici, articole de voiaj, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, genți de voiaj cu rotile,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
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cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe din piele, săculețe cu cordon.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, cămași cu mânecă
lungă, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,

jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
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(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, armură de jucărie, avioane de
jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, aparate de
mașini de bowling (jocuri), bărci de jucărie,
bărci de jucărie în miniatură, camioane de
jucărie, capse detonante (jucării), case de jucărie
modulare, case de păpuși, castele de jucărie,
căluți-balansoar (jucării), cărucioare de jucărie,
cărucioare pentru păpuși, căsuțe de jucărie,
căști pentru păpuși, chitare de jucărie, coarde
de sărit, corturi de joacă, covoare de joacă
puzzle (jucării), cozi de zmeu, console de jocuri
portabile, cutii de scrisori de jucărie, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, crose de

jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii pentru
accesorii de joacă, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
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cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot
de jucărie care se transformă, yoyo (jucărie),
zmeie (jucării), aparate de interior pentru fitness,
roți pentru exerciții abdominale pentru fitness,
aparate pentru culturism, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru genuflexiuni, aparate
pentru exerciții abdominale, aparate pentru
obținerea unei bune condiții fizice (de uz
nemedical), aparate pentru tonifierea corpului
(exerciții fizice), articole de gimnastică și de
sport, articole de sport, bare cu arc pentru
exerciții fizice, bare pentru exerciții, bănci de
exerciții, bănci pentru abdomene, bănci pentru
ridicarea de greutăți, benzi pentru exerciții,
benzi elastice pentru yoga, benzi de rezistență
pentru întinderea degetelor, benzi rulante pentru
exerciții fizice, blocuri yoga, cadre pentru
genuflexiuni, cochilii de protecție pentru sport,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, discuri
pentru sport, echipamente pentru sport, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
greutăți de gleznă și încheietură pentru exerciții,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de încheietură pentru exerciții, greutăți pentru
picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de

ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, cacao, produse din
cacao, cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), ceai, ceaiuri de fructe,
chai (ceai), ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată
cu lapte, ciocolată de băut, esențe de cafea,
doze de cafea, extracte de cafea, ceai cu gheață
(iced tea), înlocuitori de cafea, înlocuitori de
ceai, pliculețe de ceai, ceai kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
32. Ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
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limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: apă de colonie, apă
de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme BB
de înfrumusețare, produse cosmetice de îngrijire
a frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme
și loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru mâini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră

cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
săpunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, preparate cosmetice funcționale,
accesorii pentru bijuterii, ace de cravată, ace
ornamentale din metale prețioase, agrafe de
argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
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placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive (cronometre), brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
cadrane pentru ceasuri, ceasornice cu radio,
ceasuri automate, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri cu cuarț, ceasuri cu
embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri cu funcție
de comunicare fără fir, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri de birou, ceasuri de buzunar,
ceasuri de damă, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas, cărți, afișe tipărite,
afișe publicitare, afișe tipărite din hârtie, agende,
agende de telefon, agende de întâlniri, anuare
(publicații tipărite), autocolante (articole de
papetărie), bannere din hârtie, benzi desenate,
broșuri, broșuri tipărite, buletine (materiale
tipărite), calendare, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carduri
cu mesaje de mulțumire, carduri de cadouri,
carduri de fidelitate din hârtie, caricaturi
(postere), carnete cu informații, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme

din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promoțional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, genți de voiaj
cu rotile, genți de umăr pentru copii, genți
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți pentru sport, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți sport de uz general,
genți tip sac, ghiozdane, ghiozdane școlare,
huse pentru bagaje, huse pentru încălțăminte,
mini-rucsacuri, portchei, portmonee de uz
general, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
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din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe din piele, săculețe
cu cordon, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, cămăși cu manecă
lungă, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din

denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
[articole de îmbrăcăminte], salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
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galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane de
jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, aparate și
mașini de bowling (jocuri), bărci de jucărie,
bărci de jucărie în miniatură, camioane de
jucărie, capse detonante (jucării), case de jucărie
modulare, case de păpuși, castele de jucărie,
căluți-balansoar (jucării), cărucioare de jucărie,
cărucioare pentru păpuși, căsuțe de jucărie,
căști pentru păpuși, chitare de jucărie, coarde
de sărit, corturi de joacă, covoare de joacă
puzzle (jucării), cozi de zmeu, console de jocuri
portabile, cutii de scrisori de jucărie, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, crose de

jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii pentru
accesorii de joacă, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucării de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucării inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescentă,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
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cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de

ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, cacao, produse din
cacao, cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), ceai, ceaiuri de fructe,
chai (ceai), ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată
cu lapte, ciocolată de băut, esențe de cafea,
doze de cafea, extracte de cafea ceai cu gheață
(iced tea), înlocuitori de cafea, înlocuitori de
ceai, pliculețe de ceai, ceai kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
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fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă
largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,
servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext

interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe radio, transmisie de webcast-
uri, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
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transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,

organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2020 08276
(151) 18/11/2020
(732) MEDIAPRO MUSIC

ENTERTAINMENT, STR.
GENERAL NICOLAE DONA, NR.
16, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ÎNOATĂ CHELUȚU

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru maini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume de
curățare a pielii, spume de curățare pentru corp,
spume pentru duș, spumă de baie și de duș,

uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri de
masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat, aromatizanți pentru
parfumuri, arome, extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
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din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, brelocuri în formă de ceas, ceasuri
cu brățară, brățări de ceas, cadrane pentru
ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri automate,
ceasuri care conțin o funcție de joc, ceasuri
care conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu o funcție de memorare,
ceasuri de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri
de damă, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,

felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru pisici, articole de voiaj, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, genți de voiaj cu rotile,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
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25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu maneca
lunga, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru

femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
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încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,

decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
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de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază

de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
32. Ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
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suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: apă de colonie, apă
de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și

de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, accesorii
pentru bijuterii, ace de cravată, ace ornamentale
din metale prețioase, agrafe de argint, amulete
(bijuterii), bijuterie din argint veritabil, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
cu pietre prețioase, bijuterii de damă, bijuterii
din cositor, bijuterii din aur, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii pentru
copii, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din
plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii personale,
bijuterii prețioase, brățări, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări (bijuterii), broșe
(bijuterie), butoni de manșetă, butoni de manșetă
din aur, butoni de manșetă din imitație de
aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
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prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp,
brelocuri din imitație de piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
din piele pentru chei, brelocuri fabricate din
metal comun, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri metalice, brelocuri pentru
chei (inele) căptușite cu metale prețioase,
brelocuri retractabile pentru chei, brelocuri,
nemetalice, brelocuri, nu din metal, chei amulete
placate cu metale prețioase, aparate pentru
cronometrarea evenimentelor sportive, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, cadrane pentru ceasuri, ceasornice
cu radio, ceasuri automate, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care conțin o funcție
de joc electronic, ceasuri care încorporează
o funcție de telecomunicare, ceasuri cu cuarț,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri
cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri cu o
funcție de memorare, ceasuri de birou, ceasuri
de buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de masă, ceasuri digitale, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri electrice,
ceasuri pentru automobile, ceasuri în miniatură,
cutii de ceas, curele pentru ceas, nu din piele,
curele de ceas din piele, lanțuri de ceas,
cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)

cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, genți de voiaj
cu rotile, genți de umăr pentru copii, genți
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți pentru sport, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți sport de uz general,
genți tip sac, ghiozdane, ghiozdane școlare,
huse pentru bagaje, huse pentru încălțăminte,
mini-rucsacuri, portchei, portmonee de uz
general, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe, săculețe cu
cordon, articole de îmbrăcăminte brodate,
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articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu maneca
lunga, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,

mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
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încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare

(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
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machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,

ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
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nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă
largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,
servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie

de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe radio, transmisie de webcast-
uri, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
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transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole

în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2020 08278
(151) 18/11/2020
(732) MEDIAPRO MUSIC

ENTERTAINMENT, STR.
GENERAL NICOLAE DONA, NR.
16, PARTER, CORP A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

HATZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă
de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
creme aromoterapeutice, creme parfumate,
deodorante de corp (parfumerie), extracte de
parfum, loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, parfumerie
(produse de -), parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate

pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
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companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, brelocuri în formă de ceas, ceasuri
cu brățară, brățări de ceas, cadrane pentru
ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri automate,
ceasuri care conțin o funcție de joc, ceasuri
care conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu o funcție de memorare,
ceasuri de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri
de damă, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine

(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru pisici, articole de voiaj, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, genți de voiaj cu rotile,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
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genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu maneca
lunga, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă

pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
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tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de

jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
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sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de

esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
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care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
32. Ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: apă de colonie, apă
de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a

corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, accesorii
pentru bijuterii, ace de cravată, ace ornamentale
din metale prețioase, agrafe de argint, amulete
(bijuterii), bijuterie din argint veritabil, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
cu pietre prețioase, bijuterii de damă, bijuterii
din cositor, bijuterii din aur, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
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bijuterii din metale neprețioase, bijuterii pentru
copii, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din
plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii personale,
bijuterii prețioase, brățări, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări (bijuterii), broșe
(bijuterie), butoni de manșetă, butoni de manșetă
din aur, butoni de manșetă din imitație de
aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp,
brelocuri din imitație de piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
din piele pentru chei, brelocuri fabricate din
metal comun, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri metalice, brelocuri pentru
chei (inele) căptușite cu metale prețioase,
brelocuri retractabile pentru chei, brelocuri,
nemetalice, brelocuri, nu din metal, chei amulete
placate cu metale prețioase, aparate pentru
cronometrarea evenimentelor sportive, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, cadrane pentru ceasuri, ceasornice
cu radio, ceasuri automate, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care conțin o funcție
de joc electronic, ceasuri care încorporează
o funcție de telecomunicare, ceasuri cu cuarț,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri
cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri cu o
funcție de memorare, ceasuri de birou, ceasuri
de buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de masă, ceasuri digitale, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri electrice,
ceasuri pentru automobile, ceasuri în miniatură,
cutii de ceas, curele pentru ceas, nu din piele,
curele de ceas din piele, lanțuri de ceas,
cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante

(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, genți de voiaj
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cu rotile, genți de umăr pentru copii, genți
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți pentru sport, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți sport de uz general,
genți tip sac, ghiozdane, ghiozdane școlare,
huse pentru bagaje, huse pentru încălțăminte,
mini-rucsacuri, portchei, portmonee de uz
general, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe, săculețe cu
cordon, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu maneca
lunga, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte

formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
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(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de

jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
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sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri

de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
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minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă
largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,

servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
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radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe radio, transmisie de webcast-
uri, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,

organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.
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───────

S.R.L., STR. BARAOLTULUI NR.
5, BL. 40B, SC. A, ET. 1, AP. 16,
JUDEȚUL PRAHOVA, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

NUTRITIK PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

5. Preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice care conţin cafeina, preparate cu
cafeina cu efect stimulativ, alimente dietetice
de uz medical, suplimente nutritive, plasturi,
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
suplimente alimentare proteice, suplimente
alimentare, L-carnitina, suplimente nutritive
pentru sportivi care conţin proteine, băuturi
cu proteine, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente cu aminoacizi, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare pe bază
de minerale, vitamine preparate cu vitamine,
suplimente dietetice, extracte din plante de
uz medical, substituţi alimentari sub formă
de prafuri, amestecuri de băuturi nutritive
utilizate ca inlocuitori pentru mese, suplimente
alimentare pe baza de albumina, glucoza ca
supliment alimentar, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de caseină, fibre dietetice, balsamuri de uz
medical, dezinfectante folosite pentru igienă,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
sprayuri refrigerante pentru uz medical, inele
pentru bătăturile picioarelor, plasturi, suplimente
alimentare pe bază de lăptişor de matcă,
comprese, bomboane mediciniale, săruri de
ape minerale, săruri pentru băi de ape

minerale, preparate pentru întărire, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru diabetici adaptat uzului medical, ape
termale, uleiuri medicinale, ierburi medicinale,
ceai medicinal, suplimente sportive: proteine,
creatină, BCAAS.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, panouri publicitare din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari,
cupoane, reviste, calendare, almanahuri,
buletine informative (tipărituri), ziare, carduri
tipărite, materiale tipărite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante din hârtie, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări
tipărite, şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri
de masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, folii de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
18. Piele și imitaţii din piele.piei de animale,
geamantane si valize, umbrele, umbrele de
soare.bastoane, bice si articole de selarie,
genţi sportive, bagaje de mână, bagaje de
călătorie, borsete pentru bărbaţi, genţi, genţi
cu două despărţituri stil doctor (gladstone),
genţi cu structură moale, genţi de călătorie,
genţi de lucru, genţi de mână (poşete),
genţi de plajă, genţi de pânză, genţi de
mână pentru bărbaţi, genţi de umăr, genţi
de transport universale, genţi de umăr pentru
copii, genţi din pânză, genţi flexibile pentru
haine, genţi pentru curieri, genţi pentru cărţi,
genţi pentru gimnastică, genţi pentru sport,
genţi pentru îmbrăcăminte sport, genţi sportive,
genţi tip sac, gentuţe cosmetice, ghiozdane,
ghiozdane şcolare, huse pentru bagaje, mape
(portdocumente), minirucsacuri, poşete, sacoşe
(pungi) personalizate suveniruri, punguţe, plicuri,

(210) M 2020 08311
(151) 17/11/2020
(732) NUTRITIK PERFORMANCE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/11/2020

săculeţi din piele pentru ambalaj, rucsacuri,
rucsacuri de zi, sacoşe cu şireturi, sacoşe
de cumpărături din pânză, sacoşe pentru
cumpărături, sacoşe pentru cumpărături cu
două roţi, sacoşe pentru cumpărături pe
roţi, sacoşe pentru provizii, sacoşe textile
pentru cumpărături, sacoşe reutilizabile pentru
cumpărături, săculeţe din piele, pentru ambalat.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, echipament
sportiv.
30. Tablete (nemedicinale) din glucoza pe bază
de cafeina , gumă de mestecat, gumă de
mestecat, tablete pe bază de cafeină, produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, batoane de cereale şi batoane
energizante, maltodextrine pentru uz nutritiv
(altele decât cele medicale).
32. Ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi răcoritoare, băuturi
energizante, băuturi energizante care conţin
cafeină, băuturi pentru sportivi, băuturi
nealcoolice pentru sportivi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate în domeniul sportiv, publicitate prin
bannere, strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele 5,16,18,
25,30 si 32 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
41. Educaţie, instruire, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
sportive și de fitness, coaching sportiv,
asistenţă profesională individualizată (coaching),
coordonarea antrenamentelor de fitness,
consultanţă în materie de fitness, sport şi
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, pregătire
în domeniul fitnessului, instruire în domeniul
educaţiei fizice, servicii de consiliere pentru
menţinerea condiţiei fizice (fitness), servicii
de antrenamente fizice, servicii de pregătire
pentru menţinerea condiţiei fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness), furnizarea de instalaţii pentru fitness şi
exerciţii fizice, servicii de formare în domeniul
fitnessului, administrare de centre de fitness,

servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii educative pentru menţinerea condiţiei
fizice, cursuri de instruire privind menţinerea
formei fizice, furnizarea de informaţii privind
educaţia şi exerciţiile pentru sănătate, furnizarea
de servicii educaţionale referitoare la exerciţii
fizice, cursuri de instruire pentru consilieri de
fitness, cursuri de instruire pentru furnizorii
de fitness, academii (educaţie), organizare de
cursuri de nutriţie, coaching nutriţie, examinare
a cursanţilor, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicare de texte, altele decât
textele publicitare publicare electronică on-
line a cărţilor şi periodicelor, organizarea
şi conducerea de seminarii, organizarea
şi conducerea de colocvii, organizarea
şi conducerea de conferinţe, organizarea
şi conducerea de congrese, organizarea
şi conducerea de simpozioane, organizare
şi coordonare de târguri, organizarea şi
gestionarea evenimentelor culturale şi sportive,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea şi
conducerea de workshop-uri, planificarea de
recepţii (divertisment), reorientarea profesională,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei sau formării), educaţie, organizarea
de expoziţii şi seminarii în domeniul sportului,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport,
servicii de instructor personal, antrenament de
fitness, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizare de informaţii cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online, consiliere cu sportivi pentru a-i educa în
vederea alegerii alimentaţiei optime în relaţie cu
activitatea sportivă.
44. Servicii nutriţie sportivă, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni, servicii
de teste privind condiţia fizică, măsurători
antropometrice, servicii de testare medicală și
anume evaluarea condiţiei fizice, fizioterapie,
chiropractică, saloane de frumuseţe, masaj,
servicii de arorhaterapie, servicii de psihologie,
servicii de saună, servicii de solar, servicii de
terapie, servicii de frumusețe oferite de un
centru SPA (wellness), evaluarea controlului
greutăţii, servicii pentru scăderea în greutate,
planificare de programe de scădere în greutate,
consultanță în nutriţie, servicii de coaching
nutriţie, consultanță în nutriţie pentru sportivii
de elită, testare cardio-rnetabolică în specificul
sportului, testări de efort, testări cardio-
pulmonare, testare rata metabolică de repaus,
furnizare de informaţii despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentaţiei, servicii nutriţie
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și dietetică, consultanţă în domeniul nutriţiei şi al
dietelor, consiliere cu privire la diete şi nutriţie.

───────

(210) M 2020 08338
(151) 18/11/2020
(732) CASA STIL INTERNATIONAL SRL,

STR. CORALILOR NR.105A, ET.1,
AP.7, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alawayil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 05.03.13;
26.02.12

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

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).

───────

(210) M 2020 08339
(151) 18/11/2020
(732) CASA STIL INTERNATIONAL SRL,

STR. CORALILOR NR.105A, ET.1,
AP.7, SCETOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONE FOOD SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17

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

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).

───────
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(210) M 2020 08340
(151) 18/11/2020
(732) CASA STIL INTERNATIONAL SRL,

STR. CORALILOR NR.105A, ET.1,
AP.7, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA.RO
STIRILE DE LANGA TINE

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 14.03.03; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08341
(151) 18/11/2020
(732) OANA-MARIA STANILA, SAT

CEPTURA DE JOS NR. 272, JUD.
PRAHOVA, COMUNA CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Atelierul cu fire.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 09.05.06; 09.01.01;
09.01.05; 25.01.05; 25.01.09

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

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

23. Fire de uz textil.
25. Articole pentru 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.

───────

(210) M 2020 08342
(151) 18/11/2020
(732) S.C REVIVE HEALTH S.R.L, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR. 35D,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE , BD.
NICOLAE GRIGORESCU NR. 18,
BL. B 3BIS, SC. 7, ET. 6, AP. 322,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030453

(540)

REVIVE health

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11

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

clase:
10. Măşti faciale terapeutice, lămpi curative
de uz medical, instrumente, aparate şi
articole medicale utilizate în general pentru
diagnosticarea, tratarea sau
ameliorarea funcţiei sau stării persoanelor,
aparate de testare pentru scopuri medicale/
aparate utilizate în analizele medicale, măşti
sanitare pentru scopuri medicale.
44. Servicii de telemedicină, servicii de
analiză medicală în scopul diagnosticării
şi tratamentului, furnizate de laboratoare
medicale, precum examinările cu raze X şi
prelevarea de probe de sânge, servicii de
clinică medicala, îngrijire medicală, examinare
medicală (screening).

───────
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(210) M 2020 08343
(151) 18/11/2020
(732) CENTRUL DE TESTARE

COMPLETA S.R.L, STR. LT.
ALEXANDRU PĂULESCU NR.35,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COMPLET MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz, gri,
alb, negru

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

44. Servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale.

───────

(210) M 2020 08344
(151) 18/11/2020
(732) PROIECTURA OCTO SRL,, SAT

CHINTENI, NR. 4, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Proiectura OCTO
Parte din proiectul tău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, managementul activităților comerciale,

informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizare de informații cu caracter
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru construcții în infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, şi anume: materiale
şi elemente nemetalice de construcţie şi
edificare, geotextile, geotextile destinate utilizării
în peisagistică, geotextile pentru controlul
eroziunii, țesături folosite în domeniul ingineriei
civile (geotextile), materiale nemetalice ţesute
folosite ca materiale geotextile, materiale
nemetalice de stabilizare (geotextile) pentru
utilizarea în construcţii, gabioane și plase
fixare stâncă, parapete și confecții metalice,
garduri pentru bariere rutiere și de siguranță,
baricade, benzi, lanțuri, bonting și ochiuri,
ochiuri pentru susținerea și protecția plantelor
și copacilor, plasă de întărire și de consolidare
a construcțiilor, plasă de întărire a gazonului,
plasă de stabilizare a solului, plasă de stabilizare
rutieră, ochiuri de protecție, plasă pentru drenaj,
poduri și podețe metalice din tablă ondulată
corugată, structuri metalice pentru hale, poduri
şi podețe, stații epurare, rezervoare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de intermediere de comerț, de vânzarea cu
amănuntul, cu ridicata și prin intermediul
paginilor de internet, pentru terţi, de produse
pentru construcții în infrastructura rutieră şi
ingineria mediului, şi anume: materiale şi
elemente nemetalice de construcţie şi edificare,
consultanță privind comercializarea produselor
şi a materialelor de construcții, servicii de
consultanță comercială în sectorul infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere și consultanță comercială
pentru toate cele menționate mai sus.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construirea de zone rezidențiale,
construcție de clădiri, construcții rutiere,
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construire de drumuri, construcții de șosele,
construcții de străzi, construcție de poduri,
construire de structuri subterane, construcție
de lucrări rurale, construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construcția de fundații pentru drumuri,
construcții civile privind irigațiile, construire
de sisteme de drenaj, construcții de diguri
sparge-val, construcții de inginerie civilă pentru
prevenirea inundării terenului din cauza viiturilor,
construcții de inginerie civilă referitoare la
prevenirea inundării clădirilor prin revărsarea
apei, construcții de fortificații de râuri și diguri,
construcții și demolări de clădiri, lucrări de
construcție, lucrări de construcții de inginerie
civilă, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, lucrări de terasamente,
reparații de construcții, demolări de construcții,
amenajare de terenuri (construcţii), nivelarea
terenurilor pentru construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), realizarea de acoperiri rutiere,
informații în materie de construcții, furnizare
de informații privind construire, reparare și
întreținere de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de management
în construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de execuţie lucrări de
infrastructură, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, consultanță
în domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
servicii de consultanţă cu privire la costurile
construcţiilor.
42. Servicii de consultanţă tehnică, servicii
de consultanță tehnică privind ingineria
structurală, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de inginerie de
consultanţă tehnică structurală, în domeniul
geotehnologiilor (inginerie geotehnică, geo-
ambientală şi geo-hidrologică), consiliere în
domeniul proiectării clădirilor, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
mediului înconjurător, servicii de proiectare
în ingineria civilă, proiecte de construcţie,
proiectare de sisteme de construcții, elaborare
de planuri (construcții), elaborare de planuri în

domeniul construcțiilor, dezvoltare de proiecte
de construcții, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de planificare în
inginerie civilă, planificare pentru construcții
de proprietăți, proiecte tehnice, studii de
amplasament, de fezabilitate şi prefezabilitate,
consultanţă în domeniul ingineriei, verificări,
expertizări, studii de teren, teste, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
de lucrări de inginerie pentru prevenirea
inundațiilor, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării clădirilor în caz
de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz de
viituri, efectuare de studii de proiecte tehnice,
servicii de estimarea devizelor în construcții,
verificarea și managementul planificării în
domeniul construcțiilor, elaborare de specificații
în construcții, servicii de management al
proiectelor de inginerie, servicii de proiectare
lucrări de infrastructură.

───────

(210) M 2020 08345
(151) 18/11/2020
(732) REMUS-ADRIAN BELU, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET, NR. 17,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Funky Fashion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, consiliere
cu privire la produse de consum, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, intermediere de contracte
(pentru terți), obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
achiziții, servicii de comenzi online, servicii
de import și export, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele, rucsacuri, genti, serviete, borsete,
cufere si geamantane, mape, huse de voiaj,
portmonee, posete, punguțe, plicuri, saculeți
din piele pentru ambalaj, ranite, tolbe, truse
de voiaj si valize, articole de șelărie, bice și
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu plase,
vele, ațe și fire, materiale textile, produse de
filtrare din material textil, produse textile și
înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, accesorii pentru îmbrăcăminte, articole
de cusut și articole decorative din materiale
textile, articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu bijuterii, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și
lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, rame de ochelari, ochelari de soare,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
cu scop comercial şi publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de telemarketing.

───────

(210) M 2020 08346
(151) 18/11/2020
(732) LITEX LINE SRL, STR. DOAMNA

CHIAJNA NR. 22, AP. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Pearly Power Professional

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive,
preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, țesuturi preparate pentru parfumarea
camerei, autocolante pentru unghii, ceară
de lustruire, hârtie abrazivă, hârtie abrazivă,
abrazivi, adezivi pentru fixarea părului fals,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, coloranţi pentru barbă, măşti de
înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
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casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, produse cosmetice pentru
animale, produse cosmetice, produse cosmetice
pentru copii, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, creme pentru articolele
din piele/ceruri pentru articolele din piele,
abţibilduri decorative pentru scopuri cosmetice,
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, geluri de albire a denţilor, paste
de dinţi, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale
de citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale/
uleiuri eterice, extracte de flori (parfumuri),
produse pentru spălarea ochilor, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/

coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a rufelor/
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curățare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanți pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esențial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curățare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele
de ascuțit briciul, produse de parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
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animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinților, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.

───────

(210) M 2020 08347
(151) 18/11/2020
(732) DANIEL-NICOLAE PALERU,

STR. LUNEI, BL. L4, ET. 4, AP. 18,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

PDN GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 05.05.20;
05.05.21; 29.01.12

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

clase:
8. Ustensile de mână, acționate manual,
tacâmuri, arme de mână, cu excepția armelor de
foc, aparate de ras.

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08348
(151) 18/11/2020
(732) ENCORSA HQ SRL, BLD.

TIMISOARA NR. 26, PLAZA
ROMANIA OFFICES, BIR.
125, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

encorsa SIMPLIFY
YOUR BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu , albastru, gri,
negru

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

9. Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
reglementarea sau controlul distribuţiei sau
utilizării energiei electrice, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului, sau
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, discuri de vinil,
compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
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calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
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, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, capace pentru
ieşirile electrice, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, publicaţii electronice, descărcabile,
unităţi de efecte electrice şi electronice pentru
instrumentele muzicale, cărţi de identitate
biometrice, interfeţe pentru calculatoare, aparate
de ionizare, nu cele pentru tratarea aerului sau
apei, manşe de comandă pentru calculatoare,
altele decât cele pentru jocurile video, aparate
de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, aparate de transvazare a
oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare), folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, dispozitive pentru proiecţia tastaturilor
virtuale, bureți pentru căști, mănuși dotate
cu senzori, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, însămânţarea
norilor (cloud seeding), computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, design de arte grafice, proiectarea
ambalajelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, efectuarea copiilor de

siguranță prin trimiterea datelor în afara locației,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, găzduire pe servere,
închirierea serverelor web.

───────

(210) M 2020 08349
(151) 18/11/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
JUDECATA DE LA

MIEZUL NOPTII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicații promoţionale (tipărituri),
publicații periodice, publicații de reclame
(tipărituri), publicații periodice tipărite, reviste
(publicații periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic și de
instruire (cu excepția aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoționale, pregătire de publicații
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicații/publicații online, pentru terți, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio și de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
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la radio și la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producție de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate și reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producție de
material publicitar și anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoționale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
producție de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenție
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spații
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,

publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informații într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relații media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informații prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie și difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/11/2020

programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informații prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie și buletine informative electronice
pentru transmisia și diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spațiu multimedia on-line unde terții pot încărca,
accesa, comenta și clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
și internet, furnizarea accesului la fotografii,
informații interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul știrilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informații on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conținut media și de informații, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de

publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
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televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, efectuarea
de fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter.
42. Proiectare și dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat

pentru crearea și publicarea de jurnale și
bloguri personale online, proiectare și inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu și fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse și servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea și instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea și/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea și dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
și dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
și servicii, conversia de date și de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare și
furnizare de pagini principale și pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line și internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare și dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
și texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
și redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen și redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru rețele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare și adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
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de date (inclusiv pagini multimedia și pagini
principale) pentru terţi, creare și actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare și creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi și
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terți, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică și creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
și asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice și dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet și world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică și alte servicii tehnice și de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terți, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea și întreținerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii și informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, și anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere și actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare și întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte
date electronice, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare și întreţinere de software
și sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil

pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere și actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2020 08351
(151) 18/11/2020
(732) S.C. PAMBU PRO SECURITY

S.R.L., BLD. I. GH. DUCA NR. 71,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PAMBU PRO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 26.05.16; 26.05.18; 02.07.20;
02.07.23

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

clase:
45. Servicii de siguranță pentru protejarea
bunurilor și indivizilor, servicii de protecție și
pază.

───────
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(210) M 2020 08352
(151) 18/11/2020
(732) S.C. HOLLYWOOD MULTIPLEX

OPERATIONS S.R.L., CALEA
VITAN NR. 55-59, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HOLLYWOOD MULTICARD
(591) Culori revendicate:alb, albastru,

argintiu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activităţi culturale.

───────

(210) M 2020 08353
(151) 18/11/2020
(732) S.C. ALMEC TATAL & FIUL S.R.L.,

STR. ROMBULUI NR. 31, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MODAL FIXTURE TABLES
& ACCESSORIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 26.01.01

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

6. Elemente metalice de fixare.
20. Mese metalice pentru sudură.

───────

(210) M 2020 08354
(151) 18/11/2020
(732) VLAD BALOSIN, STR.

GHEORGHE PETRASCU NR.
14A, BL. 9A, SC. 1, ET. 5, AP.
23, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

METRIK
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

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

42. Amenajări interioare pentru clădiri,
consultanță profesională privind amenajarea de
interior, consultanță profesională în materie de
design industrial, consultanță tehnică în materie
de proiectare, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru planificare urbană,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design de centre comerciale, design de
mobilier, design interior pentru magazine, design
industrial, proiectare a exterioarelor clădirilor,
realizarea de planuri (construcții), planificare
și proiectare de ansambluri rezidențiale,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de clădiri, proiectare de case, proiectare de
produs, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare și consultanță în inginerie, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai
multe etaje, proiectare (design) de clădiri,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de consultanță în materie de design
industrial, servicii de consultanță în materie
de decorațiuni interioare, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
design în domeniul arhitecturii, servicii de
design interior și exterior, servicii de design
arhitectural, servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare a clădirilor,
servicii de inginerie în materie de proiectare
de structuri, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii pentru designul
de clădiri industriale, arhitectură, consultanță
profesională privind arhitectura, consultanță în
arhitectură, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții,
design arhitectural, dezvoltare de proiecte de
construcții, planificare pentru construcții de
proprietăți, întocmire de proiecte de arhitectură,
întocmirea de planuri arhitecturale, servicii de
arhitectură, servicii de arhitectură de interior,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
centre comerciale, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea

de spații pentru vânzare cu amănuntul, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului, servicii
de consultanță în materie de planificare
arhitecturală, servicii de consiliere în domeniul
urbanistic, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de planificare
arhitecturală, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de consultanță
privind proiectarea clădirilor, amenajări interioare
comerciale.

───────

(210) M 2020 08355
(151) 18/11/2020
(732) SC BUNATATIUSCATE SRL, COM.

MĂRGĂU, NR. 66, JUDEŢ CLUJ,
SAT BUTENI, CLUJ, ROMANIA

(540)

BUNATATI USCATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.24; 26.11.05

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────
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(210) M 2020 08356
(151) 18/11/2020
(732) UNILEVER N.V., WEENA 455,

ROTTERDAM, 3013 AL, TARILE
DE JOS

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

(540)

Obsession

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Îngheţată, îngheţate pe bază de apă,
îngheţate de fructe pe bază de apă, desert
congelat similar serbetului, facut din apă,
îndulcitori şi sirop de fructe sau alte arome (water
ices), produse de cofetarie îngheţate.

───────

(210) M 2020 08357
(151) 18/11/2020
(732) TYREN SECURITY, BULEVARDUL

IULIU MANIU NR. 7, CORP
CLADIRE 297, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TIREN SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 03.07.17; 26.01.01; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────
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(210) M 2020 08358
(151) 18/11/2020
(732) AVALON SECURITY, BLD.

IULIU MANIU NR. 7, CLADIRE
297, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AVALON SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 26.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 08359
(151) 18/11/2020
(732) REDLINE SECURITY, BLD. IULIU

MANIU NR. 7, CORP CLADIRE
297, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RL REDLINE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.04; 01.01.02; 27.05.01;
27.05.17

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 08361
(151) 18/11/2020
(732) ILMI-UNIC COM SRL, SAT

VOINESTI, JUDETUL DAMBOVITA,
COM. VOINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
ILMI-UNIC COM SRL, SAT
VOINESTI, JUDETUL DAMBOVITA,
COM. VOINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
MERERO

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

31. Fructe, proaspete.
32. Sucuri de fructe/suc de fructe, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, cidru,
nealcoolic.

───────
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(210) M 2020 08362
(151) 18/11/2020
(732) EGNER TRADITIONAL SRL, SAT

CERASU NR. 132, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA CERASU,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

BĂCĂNIA PATRIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.16

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata, publicitate prin poștă, informații
cmerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, răspândirea
materialelor publicitare.
43. Servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar), servicii de alimentație publică, servicii de
catering care constau în furnizare de produse
alimentare și băuturi, servicii de restaurant,
servicii de cafenea, servicii de bufet.

───────

(210) M 2020 08363
(151) 18/11/2020
(732) PĂUNESCU IOANA-JASMINA,

STR. DINU VINTILA NR. 6B, BL.
1, SCARA D, AP. 154, SECTOR
2 , BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL.
G8, SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SENSIYO

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

14. Amulete (bijuterii), insigne din metale
prețioase, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, brățări (bijuterii), broșe (bijuterii),
caboșoane, lanțuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, cleme pentru bijuterii, bijuterii
cloisonné, crucifixuri ca bijuterii, butoni de
cămașă, diamante, cercei, aur, în formă brută
sau foiță, fire de aur (bijuterii), bijuterii pentru
pălării , iridiu, bijuterii din fildeș, pandantive
bijuterii / pandantive pentru bijuterii, bijuterii,
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), olivine
(pietre prețioase )/ peridote, ace ornamentale,
perle realizate din ambroid (chihlimbar preset),
perle (bijuterii), ace (bijuterii), platină (metal),
metale prețioase, în formă brută sau
semiprelucrate, pietre prețioase, inele (bijuterii),
pietre semiprețioase, fire de argint (bijuterii),
argint în formă brută sau foiță, fibre din argint (fire
de argint), fibre din metal prețios (bijuteriij / fire
din metal pretios (bijuterii).
35. Oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de informații privind marketing-
ul, marketing, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de intermediere
comercială, demonstrații cu produse, negocierea
și încheierea de tranzacții comerciale pehtru terți,
negocierea contractelor de afaceri pentru terti,
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea de
standuri de vânzare.

───────
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(210) M 2020 08364
(151) 18/11/2020
(732) SC STAGE INVEST SRL, B-DUL

MATEI BASARAB, BL. G, SC.
C, AP. 1, JUDETUL IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)
CLORETTE

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

5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante pentru wc-uri
chimice, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de contact,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant, de
uz igienic.

───────

(210) M 2020 08365
(151) 18/11/2020
(732) TECVIVO S.R.L., STRADA

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 26.04.02; 26.11.03; 27.05.01

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

clase:
35. Publicitate, publicitate prin mijloace de
publicitate, servicii de marketing, organizare
economica si organizatorica de proiect, activitati
de administrare si de birou pentru societati,
societati si uniuni, servicii de consultanţă în
afaceri, servicii ale unui ofertant de franciză
pentru organizatori de turniruri, şi anume
consultanţă comercială şi management de
servicii la planificarea, amenajare şi derularea
de turniruri, evenimente de divertisment şi pentru
timpul liber, comercializare de evenimente
sportive si de calatorie, sponsorizare în
formă de consultanţă antreprenorială pentru
firme inclusiv organizarea şi derularea de
evenimente şi/sau proiecte de marketing,
activităţi administrative de birou pentru firme,
companii şi ascociaţii, publicitate, marketing,
sponsorizare sub formă de publicitate pentru
promoţii de vânzare, închiriere şi utilizare de
automate de divertisment, maşini pentru jocuri,
automate de sport, automate de informaţii,
tonomate, jocuri electronice, aparate de jocuri,
aparate de sport, automate de cazinou, mese de
ruletă şi mese pentru jocuri de cărţi, publicitate,
marketing, prin utilizarea de automate de
divertisment, automate de joc, automate de
sport, automate de informaţii, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc şi aparate sportive,
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consultanţă profesională în afaceri şi tehnică
cu privire la construcţia de localuri, săli de
jocuri, săli de sport şi cazinouri, exploatarea
de echipamente cu automate de divertisment,
automate de jocuri, automate de sport, automate
de informaţii, tonomate, jocuri electronice,
aparate de joc şi aparate de sport.
36. Servicii imobiliare, servicii de inchiriere de
sali de jocuri de noroc, servicii de finantare,
servicii financiare cu privire la pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
informaţii financiare în legătură cu pariuri, jocuri
de noroc, jocuri de pariuri, loterie sau brokeraj
de pariuri, consultanţă financiară şi asistenţă
financiară în materie de pariuri, jocuri de noroc,
jocuri de pariuri, loterie sau brokeraj de pariuri,
servicii de carduri de credit şi carduri de debit
în legătură cu pariuri, jocuri de noroc, jocuri de
pariuri, loterie sau brokeraj de pariuri.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activitaţi
sportive şi culturale, închirierea de aparate
de jocuri si divertisment pentru cazinouri,
organizarea si efectuarea de jocuri, jocuri
de noroc, organizarea de loterii, realizare
de jocuri pe internet, inclusiv on-line şi
sub formă de aplicaţii pentru telefoane
inteligente, jocuri online (din rețea), furnizare
de conţinut de divertisment şi/sau educaţional
pentru aplicaţii pentru dispozitive mobile şi
calculatoare, realizarea unui joc de cultură
generală prin intermediul aplicaţiilor pentru
telefoane inteligente, exploatarea de cazinouri
sau cazinouri de jocuri, respectiv operarea de
birouri de pariuri, operarea sălilor şi a locaţiilor
cu jocuri de noroc şi/sau cazinouri online pe
internet şi case de pariuri, jocuri de noroc pentru
internet, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de informare
privind jocurile de noroc, servicii de cazino,
pariuri și jocuri de noroc, servicii de divertisment
cu aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, coordonare
de jocuri de noroc pentru mai mulți jucători,
furnizare de instalații de săli de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(maşini de jocuri), servicii de jocuri de noroc
online.
43. Săli de jocuri şi cazinouri (spații), servicii
de mâncare și băuturi, toate acestea fiind
furnizate împreună cu unități de jocuri de noroc
și cazinouri, servicii oferite de baruri, cafenele,
restaurante, servicii de catering care urmează
să fie furnizate împreună cu unități de jocuri
de noroc și cazinouri, servicii de informare,
consiliere și consultanță referitoare la serviciile
menționate anterior.

───────

(210) M 2020 08366
(151) 18/11/2020
(732) LUXURY EXPERT SRL, PIAȚA

ALEXANDRU LAHOVARI
NR. 5, BUCUREȘTI, 010464,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LUXURY EXPERT

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.09.05; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
3. Parfumuri.
14. Bijuterii.

───────
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(210) M 2020 08367
(151) 18/11/2020
(732) ANDREEA-GABRIELA HENRICH-

IOANID , ALE. SOLCA NR.
20, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

chic MANIA

(531) Clasificare Viena:
13.01.25; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01

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

35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
frumusețe și sănătate, casă și grădină, auto
și moto, electronice și gadget, sport și timp
liber, accesorii și jucării pentru copii, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
ridicata pentru articole de frumusețe și sănătate,
casă și grădină, auto și moto, electronice și
gadget, sport și timp liber, accesorii și jucării
pentru copii, regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de frumusețe și sănătate, casă și
grădină, auto și moto, electronice și gadget,
sport și timp liber, accesorii și jucării pentru
copii permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
articole de frumusețe și sănătate, casă și

grădină, auto și moto, electronice și gadget,
sport si timp liber, accesorii si jucarii pentru
copii, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 08368
(151) 18/11/2020
(732) ALBENA CRIS SRL, STR.

GALAXIEI NR. 7, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STRADA 11 IUNIE, VIVANDO
BUILDING NR. 51, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PREMIUM TAXI

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:Galben, negru, gri,
alb

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

9. Software pentru telefoane mobile, software
de aplicaţii pentru calculator, software
pentru planificare, software pentru logistică,
taximetre, taximetre electronice, aplicaţii mobile
pentru rezervarea de taxiuri, aplicații mobile
descărcabile pentru rezervarea taxiurilor,
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maşini înregistratoare de încasat, case de
marcat electronice, aplicaţii descărcabile,
software pentru coordonarea, obținerea și
rezervarea serviciilor de transport, software
pentru navigația autovehiculelor, hardware de
calculator, hardware de localizare, monitorizare
hardware, unități de control constând din
hardware și sisteme de calculatoare pentru
conducerea automată și semi-automată a
vehiculelor, aparate și instrumente de măsură
destinate taxiurilor, aparate metrologice dedicate
activității de taximetrie, imprimante pentru taxiuri,
repetitoare luminoase de taxiuri, firme luminoase
pentru taximetrie, dispozitive de citire de
carduri magnetice pentru taxiuri, aparate de
geolocalizare de vehicule și de gestionare a
flotelor de vehicule, aparate și echipamente
electronice pentru măsurarea și verificarea
curselor efectuate de către taxiuri, aparate de
pontaj pentru taxiuri, aparate de radio pentru
vehicule, cartele cu cip (carduri cu circuite
integrate), terminale de plată prin card bancar,
aparate și echipamente electronice și informatice
de facturare și de plată pentru taxiuri, mai ales
prin card bancar, card public și card privat,
software de facturare, software de rezervare
și de repartizare de curse efectuate de taxiuri,
software de calculator, software de gestionare a
flotelor de vehicule.
35. Publicitate pe taxi, servicii de prelucrare
de date informatice în domeniul transporturilor
(lucrări de birou), servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, publicitate online,
publicitate, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terţi, servicii de comenzi online
în domeniul transporturilor, servicii de comenzi
online computerizate în domeniul transporturilor,
servicii de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, lucrări de birou în legătură cu
preluarea de comenzi de taxi, închiriere de spații
publicitare.
39. Servicii de transport terestru, servicii de
taxi, servicii de inchiriere de vehicule terestre,
furnizare de vehicule închiriate, servicii de
închiriere de vehicule destinate operatorilor de
taxiuri, gestionare de parcuri auto (servicii de
logistică în materie de transporturi), și mai
ales de taxiuri, servicii de informaţii privind
traficul, servicii de localizare și rezervare de
taxiuri prin intermediul unei aplicații web sau
mobile, furnizarea de informații despre servicii de
transport, rezervări pentru servicii de transport,
logistică de transport, furnizare de servicii de
rezervare de taxiuri prin aplicaţii mobile, servicii
de livrare a alimentelor, livrarea de mărfuri,
transportul pasagerilor, transport de calatori in
taxi, transport în taxi pentru persoanele aflate

în scaun cu rotile, organizarea transportului
cu taxiul, stabilire de rute pentru vehicule prin
calculator în reţele de date, servicii de rezervare
pentru călătorii şi transport, servicii de rezervare
de transporturi, transport de bunuri, organizarea
transportului pentru utilizatori comerciali, servicii
pentru organizarea transportului de călători,
transport de călători, organizare de transport
şi călătorii, coordonarea aranjamentelor de
călătorie pentru persoane și grupuri, organizarea
livrării de marfă, servicii computerizate de
informaţii privind transportul, locaţie de vehicule,
realizarea formalităţilor pentru închirieri de
vehicule.

───────

(210) M 2020 08369
(151) 18/11/2020
(732) SC ASIDENT ESTHETICS SRL,

STRADA MIRCEA ELIADE NR
14, CASA 10, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Dental District

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2020 08371
(151) 18/11/2020
(732) UTILIFY DIGITAL SRL, STR.

LOTRU NR. 35, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

racord

(531) Clasificare Viena:
27.05.03

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, (exceptînd transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
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.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2020 08372
(151) 18/11/2020
(732) CRISTIAN DAN PETRESCU, STR.

CAMELIEI, NR. 15, BL. 26, AP. 94,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100091, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

asista

(531) Clasificare Viena:
27.05.23

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

9. Software de calculator (programe).
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 08373
(151) 18/11/2020
(732) PROFELIS C&V SRL, STR. TURDA

NR. 15, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550052, SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

PROFELIS DISTRIBUITOR
MATERIALE DE CONSTRUCTII

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.24; 29.01.12; 27.05.08;
27.05.11

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
import și export, servicii de publicitate pentru

comercializarea de produse noi, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentare de
produse financiare în mijloace de comunicare,
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, furnizare
de informații în materie de comerț, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/11/2020

terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii

cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea.
39. Servicii de manipulare a mărfii de import și
export, distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de distribuție,
distribuție (transport) de mărfuri pe șosea,
servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
depozitarea mărfurilor, transport și depozitare,
servicii de depozitare, depozitare de containere,
depozitare de produse, depozitare de elemente
componente, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare și livrare de bunuri, livrare și
depozitare de bunuri, transport și depozitare
de bunuri, servicii de depozitare de colete,
informații în domeniul depozitării, depozitare
anterioară tranzitului de marfă, depozitare de
marfă după transport, depozitare de sisteme de
macarale, depozitare de produse în magazii,
închirieri de unități de depozitare, închirierea
de spații pentru depozitare, închiriere de spații
pentru depozitare, închiriere de lăzi pentru
depozitare, depozitare de marfă înainte de
transport, depozitare de produse în tranzit,
închiriere de containere de depozitare, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
transport terestru, transport rutier, organizarea
transportului, organizarea transportării, transport
cu camionul, transport de marfă, servicii de
transport, transport de bunuri, transport de
autovehicule, transport de vehicule, logistică
de transport, transport de mărfuri, informații
privind transportul, transport (rezervări pentru
-), transportare de mărfuri, servicii de
transport rutier, ambalarea mărfurilor, ambalarea
produselor, servicii de ambalare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, ambalare
de articole pe bază de comandă și specificații
ale altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
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produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare rapidă de mărfuri, livrare pe cale rutieră,
livrare de mărfuri pe cale rutieră, colectare,
transport și livrare de produse, servicii aeriene,
rutiere, feroviare și navale de transport și livrare,
servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
servicii de etichetare, servicii de transbordare,
depozitare de pachete, depozitare de alimente,
depozitare de colete, servicii de depozitare,
depozitare de mobilier, depozitare de produse,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare de
elemente componente, depozitare temporară de
livrări, informații în domeniul depozitării, închirieri
de instalații de depozitare, închirieri de unități
de depozitare, depozitare de produse în tranzit,
depozitare temporară a bunurilor personale,
depozitare de marfă înainte de transport, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de spații de stocare în depozite, servicii
de depozitare și păstrare în magazii, servicii de
consultanță în materie de depozitare, închiriere
de paleți și containere pentru depozitarea
produselor, furnizare de informații despre
închirierea de spații de depozitare, prestare
de servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, închiriere de vehicule, închirierea
de camioane, închiriere de vehicule rutiere,
închiriere de autovehicule rutiere, închiriere de
spații pentru stocare, închiriere de mașini de
ambalat, închiriere de lăzi pentru depozitare,
închirierea de spații pentru depozitare, închiriere
de congelatoare pentru uz comercial, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport.

───────



 

 

ERATĂ 

          

 

Referitor la depozitele cu numerele M 2020 08053, M 2020 08048, M 2020 08052 şi M 2020 

08054, publicate în data de 13.11.2020, clasa corectă 38 de servicii este: 

 

Clasa 38: 

Servicii de telecomunicații; închirierea timpului de acces la rețelele globale de calculatoare; furnizarea 

accesului la bazele de date; difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu; comunicații prin 

telegrame; comunicații prin telefon; comunicații prin telefoanele celulare; comunicații prin 

terminalele de calculator; comunicații prin rețelele de fibră optică; transmiterea cu ajutorul 

calculatorului a mesajelor și imaginilor; servicii de baze de date electronice publice (servicii de 

telecomunicații); transmiterea de faxuri; transmisie de podcasturi; închirierea de telefoane 

inteligente; furnizarea de informații in domeniul telecomunicațiilor; furnizarea de camere de chat pe 

internet; trimiterea de mesaje; închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor; închirierea de 

modemuri; servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace electronice de comunicare); difuzarea 

prin intermediul radioului; comunicații radio; transmiterea prin satelit; flux continuu (streaming) de 

date închirierea echipamentului de telecomunicații; furnizarea canalelor de telecomunicații pentru 

serviciile de teleshopping; asigurarea conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală de computere; 

servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații; servicii de teleconferință; transmiterea 

telegramelor; transmiterea e-mailurilor; transmiterea felicitărilor online; transmiterea fișierelor 

digitale; furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare; transmisia video la 

cerere; servicii de poştă vocală; transmisia fără fir (wireless). 



 

 

ERATĂ 

           

 

 

 

Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 08049, publicată în data de 13.11.2020, 

dintr-o eroare materială , a fost omisă clasa 45  aceasta fiind: 

 

Clasa 45:  Licenţierea software-ului de calculator (servicii juridice); licenţiere 

(servicii juridice) în cadrul publicării de software; monitorizarea alarmelor de securitate şi 

antifurt. 
 



Erată 

Referitor la depozitul M 2020 08273, publicat la data de 23.11.2020, produsele din 

clasa 10  sunt:  

Clasa 10: Instrumente medicale; instrumente medicale electronice; aparate și 

instrumente medicale; instrumente medicale prevăzute cu laser; instrumente 

optice pentru măsurarea temperaturii pentru examinări medicale. 


