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Cereri Mărci publicate în 27/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06840 20/10/2020 SC PASSIFLORA GARDEN

DESIGN SRL
Passiflora FLORĂRIE
AMENAJĂRI SPAȚII VERZI
GARDEN CENTER PEPINIERĂ
ARBORI ARBUȘTI

TOATE PLANURILE TALE

8 M 2020 07521 20/10/2020 INTERSOFT SOLUTIONS S.R.L. MAX ADVENTURE

9 M 2020 07522 20/10/2020 TECĂU ANDREI ALEXANDRU tekafe

10 M 2020 07523 20/10/2020 SUPREMI CASA CONCEPT
SRL

SUPREMI CASA

11 M 2020 07524 20/10/2020 ARTEMIS SMART SECURITY
SRL

ARTEMIS SMART SECURITY

12 M 2020 07525 20/10/2020 BREDENT MEDICAL ROMANIA
SRL

bredent group România

13 M 2020 07526 20/10/2020 ANA INTERACTIV COMPANY
S.R.L.

LIGA PROFESIONISTA DE
VOLEI

14 M 2020 07527 20/10/2020 NOMADWINDS SRL VENUS IN JEWELS

15 M 2020 07528 20/10/2020 OVIDANMARC S.R.L. AutoStark

16 M 2020 07529 20/10/2020 SC SUPER FRESH SRL Cil FOOD SERVICES ESTD.
2019

17 M 2020 07530 20/10/2020 SC SUPER FRESH SRL CODOBELC

18 M 2020 07531 20/10/2020 AUCHAN ROMANIA S.A. CLUB MARCI EMBLEMATICE
ROMANESTI

19 M 2020 07532 20/10/2020 GABRIEL-MIHAI-MIRCEA
CALOEANU

Briza

20 M 2020 07533 20/10/2020 AUCHAN ROMANIA S.A. SAVORILE ROMANIEI

21 M 2020 07534 20/10/2020 AUCHAN ROMANIA S.A. CLUB MARCI ROMANESTI DE
100 ANI

22 M 2020 07535 20/10/2020 ALLURE COSMETIC SURGERY
SRL

ANGELICA BANU CHIRURGIE
ESTETICĂ

2 M 2020 07305 20/10/2020 LAZZARYNI'S BUSINESS SRL Perfect Siluette

3 M 2020 07499 20/10/2020 SAMED AYGUN JustInox

4 M 2020 07508 19/10/2020 BOGDAN IVAN Trepo

5 M 2020 07518 20/10/2020 ASOCIATIA PRESA BUNA Ercis FM

6 M 2020 07519 20/10/2020 CIPRIAN MARCU MULTIDOM

7 M 2020 07520 20/10/2020 CIPRIAN MARCU MULTIDOM - ACOPERIM
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 07536 20/10/2020 ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA Comoara Cămării Descoperă

gustul nepreţuit al tradiţiei

24 M 2020 07537 20/10/2020 ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA WAU Gourmet uimitor de simplu

25 M 2020 07538 20/10/2020 ESO PETROL S.R.L. ESO PETROL

26 M 2020 07539 20/10/2020 DENKA DOORS SRL DENKA DOORS

27 M 2020 07540 20/10/2020 SC EURO PARTS
DISTRIBUTION SRL

târguldepiese

28 M 2020 07541 20/10/2020 PREMIUM DISTRIBUTION
HORECA SRL

Hedonia

29 M 2020 07542 20/10/2020 TEHMIN-BRASOV SRL T TEHMIN BRASOV

30 M 2020 07544 20/10/2020 PROFI ROM FOOD S.R.L. Produs în țara mea
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(210) M 2020 06840
(151) 20/10/2020
(732) SC PASSIFLORA GARDEN

DESIGN SRL, STR. AV. VASILE
CRAIU NR. 5, BL. N7, AP. 7,
JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) SC PASSIFLORA GARDEN
DESIGN SRL, PRELUNGIREA
FOLTANULUI NR. 182, JUDEŢ
GALAŢI, COMUNA VANATORI, SAT
COSTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Passiflora FLORĂRIE
AMENAJĂRI SPAȚII

VERZI GARDEN CENTER
PEPINIERĂ ARBORI ARBUȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13; 26.11.01

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

clase:
31. Fructe și legume proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
pomi de Crăciun, nu artificiali, flori, naturale,
flori, uscate, pentru decorare, plante, plante,
uscate, pentru decorare, tufe de trandafiri,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de
plante, arbuști/tufe, arbori, legume, proaspete,
coroane din flori naturale, plante de viță de
vie, grâu neprocesat, spanac, proaspăt, cartofi,
proaspeți, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, ceapă,
proaspătă, flori comestibile, proaspete, ghimber,
proaspăt, porumb neprelucrat, așternut de turbă,
ierburi de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt,
grăunțe (cereale), fructe, proaspete, bulbi de
flori/bulbi, castraveți, proaspeți, plante de aloe
vera.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
prestate de persoane sau organizații cu scopul
de a ajuta în ceea ce privește funcționarea
sau managementul unei întreprindericomerciale,
a ajuta la managementul afacerilor sau

la îndeplinirea funcțiilor comerciale ale
unei întreprinderi industriale sau comerciale,
organizarea de târguri comerciale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), marketing,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
intermediere comercială, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii referitoare la grădinărit,
respectiv: servicii de îngrijire a plantelor,
design peisagistic, grădinărit peisagistic,
îngrijirea gazonului, servicii referitoare la
arta florală, de exemplu, aranjamente florale,
confecționarea de coroane, distrugerea ierburilor
dăunătoare, controlul dăunătorilor și paraziților
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, aranjamente florale, grădinărit,
horticultură, cultivarea plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de pepinieră, tratarea
arborilor, servicii de solarii, servicii de
reîmpădurire, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor.

───────

(210) M 2020 07305
(151) 20/10/2020
(732) LAZZARYNI'S BUSINESS SRL,

DRUM JUDETEAN NR. 29A,
BIROUL 1, JUDEŢ CONSTANŢA,
VALEA DACILOR, 905602,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Perfect Siluette

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 02.03.23

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

44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
îngrijirea sănătăţii, servicii de masaj, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de saună, servicii de
terapie, epilare definitivă.

───────
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(210) M 2020 07499
(151) 20/10/2020
(732) SAMED AYGUN, STR. LAVANDEI,

NR. 2, BL. N20C1, AP. 1, JUD.
ILFOV, ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
JustInox

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

11. Aparate de distribuție a băuturilor
refrigerate, aparate de distribuire a apei
purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de
răcire cu gaz, aparate de răcire, electrice,
aparate de răcire pentru orez, aparate
pentru congelarea alimentelor, aparate pentru
distribuirea de băuturi reci, aparate pentru răcire,
aparate pentru răcirea băuturilor, aparate și
instalații pentru răcire, bancuri de refrigerare,
aparate și mașini de fabricare a cuburilor de
gheață, camere de răcire pentru depozitare,
camere de congelare, condensatoare de răcire,
altele decât componentele maşinilor, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame
(vitrine pentru depozitarea vinului), electrice,
cutii frigorifice, electrice, dispozitive pentru
stocarea gheții, dispozitive refrigerante pentru
expunerea produselor, dispensere automate de
gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri frigorifice
pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele automate),
elemente refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere
de uz casnic, frigidere electrice, frigidere
electrice de uz casnic, frigidere pentru gheață
(de uz casnic), frigidere pentru vin, frigidere
portabile, maşini şi aparate frigorifice, dulapuri
frigorifice, hote de extracție pentru frigidere,
instalații de refrigerare, instalații de răcire pentru
fluide, instalații de răcire pentru congelare,
instalații pentru răcirea laptelui, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, lăzi de congelare
pentru carne, lumini de interior pentru frigidere,
lăzi frigorifice, aparate automate de făcut gheață

pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi
de frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice
electrice, răcitoare de lichide (instalații), sertare
pentru frigidere, unități frigorifice comerciale,
unități frigorifice utilizate pentru depozitare, uși
de frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, maşini de
gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare, aparat
de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare
(altele decât cele utilizate în laborator), căni
încălzite electric, cărucioare cu rotile pentru
servire (încălzite), cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu inducție,
cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare cu
microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare electrice de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/10/2020

băutură pentru catering, distribuitoare electrice
de băuturi, dulapuri electrice pentru dospirea
controlată a aluatului, elemente electrice de
încălzire, fierbătoare electrice, filtre de cafea
electrice, filtre de ceai (aparate), filtre electrice
de cafea, friteoze electrice, friteuze industriale,
fântâni de ciocolată, electrice, grătare (aparate
de gătit), grilluri electrice, hote aspirante pentru
mașini de gătit, hote de ventilație pentru
sobe, căni electrice, instalații automate pentru
prepararea cafelei, instalații industriale de gătit,
instalații pentru copt, instalații pentru gătit,
instalații pentru încălzirea mâncării, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, mașini de gătit,
mașini de prăjit, mașini electrice de gătit, oale
(încălzite electric), oale electrice (de uz casnic),
oale electrice de gătit, plite, platouri electrice
pentru servit, plite cu inducție, plite electrice,
plăci de încălzire (de uz casnic), plite pentru
gătire (maşini electrice), plite pentru gătit (maşini
electrice), rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar
(aparate de gătit), unități de încălzire, vase de
gătit electrice pentru scopuri industriale, vitrine
termice, vitrine termice pentru alimente, vitrine
termice pentru sectorul restaurației.
20. Bănci de lucru cu menghine (mobilier), mese
(mobilier), mese din metal, mese laterale, mese
pentru săli de mese, mese pliante, măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, mese pentru
grădină.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: aparate de distribuție a
băuturilor refrigerate, aparate de distribuire a
apei purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
cu gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea

băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz
casnic), frigidere pentru vin, frigidere portabile,
aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice,
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
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ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice
pentru scopuri industriale, vitrine termice, vitrine
termice pentru alimente, vitrine termice pentru
sectorul restaurației, bănci de lucru cu menghine
(mobilier), mese (mobilier), mese din metal,
mese laterale, mese pentru săli de mese, mese
pliante, măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe de
ceai, mese pentru grădină.

───────

NEAMTULUI NR.13, BL. NB1BIS,
AP. 28, SC. 1, ET. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, 032432,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Trepo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Biciclete pentru copii nu jucării, vagonete
pentru copii (mijloace de transport), cărucioare
pentru copii, cărucioare pliabile pentru copii,
scaune auto pentru copii, hamuri pentru
cărucioare de copii, prelate de anvelope pentru
biciclete de copii, cărucioare pentru copii, coșuri
pentru cărucioare de copii, prelate de cărucioare
pentru copii, scaune auto portabile pentru copii,
copertine pentru cărucioare de copii, cărucioare
mici pentru transportul copiilor, cărucioare pentru
copii care încorporează landouri, scaune pentru
copii folosite în vehicule, scaune înălțătoare
pentru copii, pentru vehicule, acoperiș protector
pentru cărucioare de copii, hamuri folosite la
cărucioarele de copii, husă de scaun auto pentru
copii, scaune auto de siguranță pentru copii,
perne pentru copii pentru scaunele vehiculelor,
scaune pentru copii adaptate pentru biciclete,
genți adaptate pentru cărucioare de copii,
cadre pentru susținerea copiilor în vehicule,
amortizoare de cauciuc pentru cărucioare
de copii, centuri de siguranță pentru copii,
pentru vehicule, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru mașină, capote și huse pentru
cărucioare de copii, scaune de siguranță
pentru copii (pentru vehicule), scaune pentru
copii pentru utilizare în mașini, scaune de
siguranță pentru copii pentru automobile, genți
adaptate pentru cărucioare sport de copii,
scaune pentru transportul copiilor folosite în
vehicule, plase contra țânțarilor adaptate la
cărucioare pentru copii, saci pentru picioare
adaptați pentru cărucioare de copii, centuri de
siguranță pentru copii pentru utilizare în vehicule,
hamuri de siguranță pentru copii, pentru scaune
de vehicule, scaune de siguranță pentru bebeluși
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și copii pentru vehicule, elemente de securizare
pentru copii pentru scaunele de vehicule, saci
pentru picioare adaptați pentru cărucioare sport
de copii, dispozitive de securizare pentru copii
utilizate pentru scaunele de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune auto speciale
pentru copii (pentru vehicule), suporturi de
centuri de siguranță pentru copii pentru scaune
de automobile, scaune de siguranță adaptate
pentru a fi utilizate de copii în vehicule,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
la scaune auto speciale pentru copii, cărucioare
pentru bebeluși cu suporturi de bebeluși
detașabile, scaune auto portabile pentru
bebeluși, dispozitive de transport cu roți, pentru
bebeluși, scaune de siguranță pentru bebeluși,
utilizate în vehicule, hamuri de siguranță
pentru vehicule, pentru scaune auto tip scoică
pentru bebeluși, dispozitive de reținere pentru
vehicule folosite pentru scaunele auto tip scoică
pentru bebeluși, vehicule cu telecomandă,
altele decât cele de jucărie, genți special
pentru triciclete, rastele pentru biciclete sau
triciclete, trotinete (vehicule), trotinete electrice
(vehicule), trotinete cu pedale (vehicule),
trotinete de zăpadă tip sanie (vehicule), rucsacuri
pentru parașute, genți pentru biciclete, genți
gonflabile utilizate în aeronave, genți pentru
portbagaje de biciclete, genți pentru bortbagaje
de motociclete, genți laterale adaptate pentru
vehicule cu două roți, scaune pentru automobile,
scaune de automobile, scaune pentru aeronave,
scaune de vehicule, scaune de transport,
scaune ejectabile pentru aeronave, scaune
pentru vehicule acvatice, scaune de mașini
decapotabile, scaune ejectabile pentru vehicule,
scaune gonflabile pentru vehicule, scaune
sport pentru automobile, cotiere pentru scaune
cu rotile, scaune cu rotile acționate electric,
perne pentru scaune cu rotile, spătare pentru
scaune de vehicule, huse de scaune pentru
automobile, harnașamente pentru scaune de
mașină, scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru autovehicule, huse
pentru scaune de vehicule, tetiere pentru scaune
pentru automobile, tetiere pentru scaune de
vehicule, scaune de catapultare pentru pilot,
pneuri pentru scaune cu rotile, scaune de lemn
pentru vehicule, organizatoare pentru scaune
de mașină, perne pentru scaune de aeronave,
perne pentru scaune de automobil, perne pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaune de
bărci, scaune de curse pentru automobile,
tapițerie pentru scaune de vehicule, perne
pentru scaunele de vehicule, perne pentru
scaune de vehicule terestre, perne adaptate
pentru scaune de vehicule, huse pentru scaune
(ajustabile) pentru automobile, motoare electrice

pentru scaune cu rotile, huse pentru scaune de
autovehicule (adaptate), scaune pentru vagoane
de cale ferată, tăvițe pentru scaune adaptate
pentru vehicule, scaune cu rotile cu acționare
manuală, perne pentru scaune de vehicule
maritime, hamuri de siguranță pentru scaunele
autovehiculelor, centuri de siguranță pentru
scaunele vehiculelor, subsisteme de scaune
pentru vehicule (componente ale scaunelor,
protecții laterale, sisteme de reținere), hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, centuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, centuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune de
vehicule, tapițerie din piele pentru scaune
de vehicule, suporturi pentru brațe pentru
scaune de automobile, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse de scaune
ajustabile, tip mărgele, pentru vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru scaune de autovehicule (croite
pe formă), scaune cu rotile cu funcție de
ridicare electrice, benzi de fixare de scaune
pentru utilizare în vehicule, scaune pentru
animale de companie destinate utilizării în
vehicule, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a mașinii, scaune înălțătoare
folosite cu hamuri de siguranță, pentru vehicule,
huse pentru scaune de mașină (fabricate pe
măsură sau adaptate), scaune cu funcție de
masaj folosite de către companii de zbor,
scaune cu rotile motorizate pentru persoanele
cu handicap și cu mobilitate redusă, scaune
cu rotile pentru invalizi (persoane cu o stare
de sănătate rea sau infirme), biciclete, biciclete
tandem, biciclete motorizate, biciclete pliabile,
biciclete sport, biciclete electrice, biciclete-taxi,
biciclete cu pedale, biciclete de cicloturism,
angrenaje de biciclete, biciclete pentru curse,
amortizoare pentru biciclete, biciclete de
munte, portbagaje pentru biciclete, axe pentru
biciclete, plase pentru biciclete, biciclete de
livrare, claxoane pentru biciclete, rastele
pentru biciclete, semnalizatoare pentru biciclete,
rasteluri pentru biciclete, roți de biciclete,
spătare pentru biciclete, motoare de biciclete,
angrenaje pentru biciclete, biciclete pliabile
electrice, componente structurale de biciclete,
huse adaptate pentru biciclete, roți libere pentru
biciclete, suporturi pentru biciclete (piese),
furci (componente pentru biciclete), mânere
rotative pentru biciclete, furci frontale pentru
biciclete (componente) , sonerii metalice pentru
biciclete, remorci pentru biciclete (riyakah), roți
stabilizatoare pentru biciclete, roți ajutătoare
pentru biciclete, roți dințate pentru biciclete,
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biciclete fără pedale (vehicule), huse pentru
ghidonul bicicletelor, ghidoane (componente ale
bicicletelor), frâne (componente ale bicicletelor),
lanțuri (componente ale bicicletelor), butuci
de roată pentru biciclete, manete de frână
pentru biciclete, componente pentru biciclete,
respectiv lanțuri, sisteme de suspensie (arcuri)
pentru biciclete, cabluri de frână pentru biciclete,
remorci pentru transport de biciclete, sisteme de
transmisie pentru biciclete, biciclete de curse de
șosea, apărătoare de lanț pentru biciclete, roți
dințate (componente pentru biciclete), suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi de
biciclete pentru vehicule, schimbătoare de viteze
pentru biciclete, suporturi pentru biciclete (piese
pentru), huse de șei pentru biciclete, huse pentru
șei de biciclete, huse pentru șei de biciclete,
capete de ghidon pentru biciclete, lanțuri cu role
pentru biciclete, huse pentru furci (componente
pentru biciclete), frâne hidraulice pe jantă
pentru biciclete, discuri de frâne hidraulice
pentru biciclete, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, roți cu disc (componente
pentru biciclete), roți de angrenaje (componente
pentru biciclete), curele pentru pedale folosite la
biciclete, coburi de șa adaptate pentru biciclete,
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
băuturilor, tije de ghidon (componente ale
bicicletelor), saboți de frână (componente ale
bicicletelor), schimbătoare de viteze pe spate
pentru biciclete, huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, suporturi pentru bidoane de
apă pentru biciclete, suporturi pentru sticle de
apă pentru biciclete, cadre, pentru transport
de bagaje, pentru biciclete, roți sub formă
de componente ale bicicletelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, componente
pentru biciclete, și anume furci pentru ghidon,
componente pentru biciclete, respectiv capete
de mânere de ghidon, șei pentru vehicule pe
două roți, biciclete sau motociclete, dispozitive
de reparație și vulcanizare de pneuri de biciclete,
ratrape și curele pentru fixarea piciorului pe
pedale la biciclete, jante pentru roți de biciclete
și vehicule pe două roți, camere de aer (pentru
vehicule motorizate pe două roți sau biciclete),
pompe de aer pentru vehicule cu motor pe
două roți sau biciclete, apărători de noroi pentru
vehicule cu motor pe două roți sau pentru
biciclete, mașinuțe de golf motorizate, mașinuțe
de golf motorizate și computerizate, huse
adaptate pentru mașinuțe de golf motorizate,
cărucioare cu landouri detașabile, saci pentru
picioare adaptați pentru landouri, dispozitive
de reținere pentru vehicule folosite la landouri,
hamuri de siguranță pentru fixarea landourilor
în vehicule, scutere, scutere electrice, scutere
motorizate, scutere nemotorizate (vehicule),

scutere (pentru transport), scutere de apă,
scutere cu motor, scutere cu autobalans,
scutere electrice cu autobalans, coșuri adaptate
pentru scutere, scutere electrice cu o roată,
scutere pentru persoane cu mobilitate redusă,
scutere motorizate și nemotorizate de transport
personal, scutere electrice cu autobalans cu o
roată.
18. Umbrele pentru copii, rucsacuri pentru
purtat copii, rucsacuri pentru transportat copii,
portbebeuri pentru transportul copiilor, genți
de umăr pentru copii, hamuri de siguranță
pentru copii, marsupii pentru transportul copiilor
mici, suporturi de prins pe corp pentru
transportul copiilor, cadre de pus în spate pentru
transportul copiilor, rucsacuri, mini-rucsacuri,
rucsacuri mici, ranițe (rucsacuri), rucsacuri
pentru drumeții, rucsacuri pentru camping,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de munte, rucsacuri de zi, rucsacuri tip
raniță, ghiozdane, ghiozdane școlare, randsels
(ghiozdane japoneze), genți, genți scoțiene,
bagaje (genți), genți boston, genți sportive, genți
impermeabile, genți diplomat, genți servietă,
mânere (genți), genți casual, genți de lucru,
genți pentru școlari, genți pentru drumeții, genți
pentru camping, genți pentru gimnastică, genți
din pânză, genți de pânză, genți de umăr,
genți de călătorie, genți stil bandulieră, genți
din piele, genți pentru sport, genți pentru sport,
genți de plajă, genți de seară, genți pentru șa,
genți pentru scutece, genți pentru haine, genți
pentru curieri, genți pentru școlari, genți pentru
cărți, genți de muzică, genți cu rotile, genți cu
bandulieră, genți de stradă, genți de mână, genți
tip sac, genți multifuncționale pentru atleți, genți
pentru scule, goale, genți cu structură moale,
genți de transport universale, genți fabricate din
pânză, serviete și genți diplomat, genți flexibile
pentru haine, transportoare pentru animale
(genți), genți de mână (poșete), genți diplomat
pentru documente, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți din blană sintetică, genți de
cumpărături din piele, genți sport de uz general,
genți sub formă de tub, genți de voiaj din pânză,
genți din imitatie de piele, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți de voiaj pentru pantofi,
genți de mână pentru bărbați, curele pentru genți
de mână, genți pentru cosmetice vândute goale,
genți pentru cosmetice (fără conținut), genți și
portofele din piele, genți de voiaj pentru avion,
structuri pentru genți de mână, genți pentru
accesorii de tricotat, genti pentru farduri vandute
goale, genți de voiaj cu rotile, poșete mici (genți
de mână), genți pentru cumpărături fabricate din
piele, genți pentru unelte (neechipate) pentru
motociclete, genți universale de sport cu rotile,
genți pentru instrumente și partituri (muzică),
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genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genti
de voiaj din materiale plastice, genți mici de
voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj din
piele pentru haine, borsete și genți de purtat la
brâu, genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
genți de voiaj din imitație de piele, genți cu două
despărțituri stil doctor (Gladstone), genti pentru
articole de toaleta vandute goale, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, borsete,
borsete pentru bărbați, borsete pentru scutece,
borsete pentru unelte, vândute goale, marsupii
pentru transportul bebelușilor, scaune-baston,
portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri),
eșarfe portbebe.
20. Paturi pentru copii, balansoare pentru
copii, premergătoare pentru copii, scaune de
copii, coșuri pentru copii, țarcuri de copii,
țarcuri (pentru copii), mobilier pentru copii,
pătuțuri pentru copii, pătuțuri de voiaj pentru
copii, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, perne de susținere pentru scăunele
de copii, rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, huse adaptate pentru ramele
de la pătuțuri de copii, paturi pentru copii
confecționate din pânză sub forma unui
sac, închizători de siguranță rezistente la
acțiunea copiilor (nemetalice) pentru recipiente,
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, protecții
antilovire pentru pătuțuri de copii, altele decât
lenjeriile de pat, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier), protecții
antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele
decât lenjeriile de pat, perne pentru bebeluși,
coșuri pentru bebeluși, scaune pentru bebeluși,
premergătoare pentru bebeluși, țarcuri pentru
bebeluși, mobilier pentru bebeluși, coșuri pentru
bebeluși (pătuțuri), scaune adaptate pentru
bebeluși, scaune înalte pentru bebeluși, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, perne antirostogolire
pentru bebeluși, balansoare electrice pentru
bebeluși, paturi portabile pentru bebeluși, saltele
pentru schimbarea bebelușilor, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, scaune de masă pentru
bebeluși, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
scaune de baie pentru bebeluși, perne pentru
sprijinirea capului bebelușilor, perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, perne (altele decât cele
pentru uz medical) pentru susținerea bebelușilor
la examinare, cutii pentru jucării, cutii pentru
jucării (mobilier), lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
închizători nemetalice pentru genți, cârlige
pentru agățat genți, nu din metal, scaune,

scaune pliante, scaune ergonomice, scaune
înalte, scaune rabatabile, scaune gonflabile,
scăunele-leagăn, scaune de birou, scaune
pentru desenatori, scaune înalte (mobilier),
scaune pentru baie, scaune pentru duș, scaune
pentru baruri, scaune pentru banchet, scaune
pentru pescuit, scaune gonflabile flotabile,
scaune plutitoare (gonflabile), scaune de lucru,
scaune de susținere, perne pentru scaune,
tapițerie pentru scaune, scaune cu ax, scaune
din metal, scaune cu bază, scaune de coafor,
scaune de conferință, scaune pentru toboșari,
scăunele pentru pescuit, scăunele pentru baie,
scaune cu spătar rabatabil, scaune sprijinite
pe grinzi, scaune cu roți pivotante, scăunele
cu trepte nemetalicelenjerie (mobilier), scaune
pe cadre cu patine, perne pentru scaune de
stadion, scaune pentru săli de mese, scaune
ca mobilier de birou, scaune portabile pliante
pentru stadioane, scaune ergonomice pentru
masajul pe scaun, huse de scaune (adaptate)
pentru mobilier, scaune fără picioare în stil
japonez (zaisu), scaune joase fără cotiere
așezate în fața șemineului, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi, suport
pentru spate portabil pentru folosirea la scaune,
huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), combinație de scăunel
pentru îngenunchere și pentru așezat, pentru
grădinărit, scaune adaptate pentru a fi folosite
de persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
de lucru pentru persoane cu handicap fizic și cu
mobilitate redusă, taburet înălțător (kick step),
balansoare, lacăte pentru biciclete, nu din metal,
plăcuțe cu numere de curse pentru biciclete,
nu din metal, coșuri de dormit pentru nou-
născuți, coșuri de dormit portabile pentru nou-
născuți, cutii pentru trusouri de nou-născuți (din
lemn sau plastic), agățători pentru haine, bare
pentru haine, huse pentru haine, dulapuri de
haine, cuiere de haine, suporturi pentru haine,
pătuțuri de siguranță, fotolii, fotolii rabatabile,
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), fotolii rabatabile (mobilier), perne pentru
fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii în formă de
pară, paturi, somiere, saltele și perne, saltea de
pat din puf, perne mari.
28. Jucării pentru copii, jucării pentru copii mici,
castele gonflabile pentru copii, triciclete pentru
copii mici (jucării), vehicule de jucărie pentru
copii, mese multifuncționale pentru copii (jucării),
jocuri electronice educative pentru copii, jucării
pentru cărucioare de copii, costume de carnaval
pentru copii, căsuțe de jucărie pentru copii,
structuri de joacă pentru copii, jucării cu activități
multiple pentru copii, mingi de cauciuc pentru
copii (punch ball), vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), aparate de joacă pentru interior
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pentru copii, articole de joacă (echipament)
pentru locuri de joacă pentru copii, aparate
de jocuri electrice educaționale pentru copii,
saltele de joc cu jucării pentru copii mici,
vehicule de transport pentru copii (articole de
joacă), tobogane pentru cățărat (aparate de
joacă pentru copii), aparate de joacă folosite
în creșele de copii, covorașe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), machete de
teatru de jucărie sub formă de seturi de teatru
pentru copii, jucarii pentru sugari, jucării de
prindere pentru pătuțuri de sugari, jucării pentru
bebeluși, leagăne pentru bebeluși jucării, scaune
de leagăn pentru bebeluși (jucării), saltele de
joacă pentru bebeluși, jocuri pentru facilitarea
dezvoltării bebelușilor, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, zornăitoare pentru bebeluși
care conțin inele de dentiție, jucării, fluiere
(jucării), jucării zornăitoare, drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării-
balansoar, jucării muzicale, jucării vorbitoare,
jucării electronice, jucării gonflabile, titireze
(jucării), păpuși (jucării), jucării modulare, jucarii
inteligente, jucării antistres, vehicule (jucării),
jucării acționate mecanic, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării pentru animale,
perne umplute (jucării), jucării cu pușculițe,
jucării cu balansare, jucării din lemn, seturi de
jucării, jucării cu resorturi, jucării din țesături,
jucării din pânză, machete auto (jucării), jucării
de tras, jucării din cauciuc, jucării de pluș,
jucării pentru câini, jucării cu telecomandă, jucării
cu radiocomandă, jucării pentru apă, jucării
pentru păsări, jucării de călărit, telecomenzi
pentru jucării, jucării de lemn, jucării de bambus,
căluți-balansoar (jucării), jucării pentru pisici,
jucării de construit, jucării mobile suspendate,
jucării cu apă, jucării electronice teleghidate,
jucării de împins, puzzle-uri (jucării), jucării
din metal, jucării din plastic, jucării cu roți,
jucării cu cheiță, titireze ca jucării, jucării de
nisip, jucarii de desenat, jucării de exterior,
jucării de baie, discuri zburătoare (jucării),
jucării pentru cadă, jucării mobile de agățat
pentru pătuț (jucării), jucării nemotorizate pentru
călărit, jucării care fac zgomot, figurine de
acțiune (jucării), blocuri de asamblare (jucării),
elemente de construcții (jucării), machete de
structuri (jucării), jucării gonflabile pentru piscină,
machete de clădiri (jucării), machete de mașini
(jucării), jucării comercializate la set, jucării
gonflabile de călărit, capse pentru pistoale
(jucării), jucării pentru animale domestice, jucării
utilizate în piscine, jucării legate de magie,
machete de animale (jucării), jucării electrice
de acțiune, baloane de săpun (jucării), jucării
acționate prin manetă, jucării zburătoare cu
telecomandă, jucării de acțiune electronice,

avioane cu catapultă (jucării), puști cu aerosoli
(jucării), jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
gonflabile de baie, blocuri de construcție
(jucării), jucării din pluș inteligente, jucării care
se suprapun, jucării de acțiune cu baterii,
pistoale cu aer comprimat (jucării), dispozitive
de făcut zgomot (jucării), jucării adaptate pentru
activități educative, jucării cu cheiță (din metal),
jucării gonflabile din cauciuc subțire, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, jucării din
plastic pentru baie, jucării pentru animale de
companie, jucării robot care se transformă,
jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, machete sub formă de jucării,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), covoare
de joacă puzzle (jucării), jucării de mestecat
pentru papagali, jucării cu cheiță (din plastic),
jucării de pluș umplute cu boabe, machete
de mașini (jucării sau jocuri), jucării acționate
prin învârtirea unei cheițe, jucării gonflabile
sub formă de bărci, jucării cu roți acționate
prin pedale, xilofoane sub formă de jucării
muzicale, jucării sub formă de puzzle-uri, mașini
pentru jocuri de pinball (jucării), jucării, jocuri
și articole de joacă, piscine gonflabile pentru
activități recreative (jucării), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, jucării de
construit care se îmbină, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, jucării de tipul 'pasăre
în echilibru', machete de jucării sub formă de
mașini, machete de plastic sub formă de jucării,
jucării artizanale vândute sub formă de kit,
imitații de oase ca jucării pentru câini, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), jucării
de construcții din mai multe părți, jucării din
pluș, sub formă de elani, jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării sub formă
de imitații de alimente, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, seturi de jucării cu
unelte de tâmplărie, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, jucării
prezentate într-un calendar de advent, jucării
de pluș cu păturică de consolare, covorașe de
adulmecat ca jucării pentru câini, fotolii puf sub
formă de animale (jucării), cuburi de construcții
care pot fi îmbinate (jucării), jucării puse în
vânzare sub formă de seturi, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucării flexibile (care pot fi strânse
în mână), figurine de jucărie, casetofoane de
jucărie, camioane de jucărie, goarne de jucărie,
bijuterii de jucărie, plante de jucărie, pușculițe
de jucărie, cărucioare de jucărie, rachete de
jucărie, fluiere de jucărie, telefoane de jucărie,
roabe de jucărie, unelte de jucărie, magazine
de jucărie, castele de jucărie, planoare de
jucărie, baloane de jucărie, bărci de jucărie,
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broșe de jucărie, săgeți de jucărie, puști de
jucărie, flori de jucărie, portarme de jucărie,
binocluri de jucărie, animale de jucărie, avioane
de jucărie, periscoape de jucărie, microfoane de
jucărie, proiectoare de jucărie, corturi de jucărie,
ceasuri de jucărie, bani de jucărie, păsări de
jucărie, aeronave de jucărie, săbii de jucărie,
tuneluri de jucărie, armonice de jucărie, piane
de jucărie, pălării de jucărie, roboți de jucărie,
biciclete de jucărie, căsuțe de jucărie, mobilier
de jucărie, măști de jucărie, premergătoare
de jucărie, trompete de jucărie, chitare de
jucărie, pești de jucărie, xilofoane de jucărie,
garaje de jucărie, funiculare de jucărie, vagoane
de jucărie, mâncare de jucărie, microscoape
de jucărie, telescoape de jucărie, armură de
jucărie, plastilină de jucărie, plastilină magnetică
(jucărie), mașini de jucărie, arme de jucărie,
unelte manuale de jucărie, baghete magice
de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
animale de jucărie umplute, unghii artificiale
de jucărie, ursuleți de jucărie umpluți, vehicule
de jucărie electronice, instrumente muzicale de
jucărie, cutii muzicale de jucărie, arme ninja de
jucărie, personaje umane de jucărie, lanterne
de jucărie (nefuncționale), echipament sportiv
de jucărie, mănuși fantezie de jucărie, roboți de
jucărie inteligenți, bețe fosforescente de jucărie,
elicoptere de jucărie radiocomandate, case de
jucărie modulare, vehicule de jucărie electronice
teleghidate, vehicule de jucărie pentru călărit,
echipament de camping de jucărie, seturi de
jucărie pentru grădinărit, roți pentru vehicule de
jucărie, magnetofoane cu casete, de jucărie,
bărci de jucărie în miniatură, mori de vânt de
jucărie, cutii pentru vehicule de jucărie, figurine
de jucărie de colecție, personaje de jucărie
din plastic, personaje de jucărie din cauciuc,
seturi de cusut de jucărie, mașini de jucărie cu
pedale, găletușe și lopățele de jucărie, machete
de mașini de jucărie, machete de vehicule de
jucărie, animale de jucărie cu motor, vehicule
de jucărie cu telecomandă, tocuri pentru pistol
de jucărie, aparate de zbor de jucărie, machete
de rachete de jucărie, seturi de masă de
jucărie, truse de frumusețe de jucărie, plase
de fluturi (de jucărie), ceasornice și ceasuri
de jucărie, pomi de crăciun de jucărie, patine
cu rotile de jucărie, accesorii pentru copt de
jucărie, seturi de construcție de jucărie, servicii
de ceai de jucărie, distribuitoare de gumă de
jucărie, globuri cu zăpadă de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, seturi de bucătărie de
jucărie, cutii de scrisori de jucărie, seturi de
tipărire de jucărie, kituri pentru machete de
jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, aparate de
exerciții de jucărie, piste pentru mașini de jucărie,
haine pentru figurine de jucărie, seturi de unelte

de jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă,
vehicule de jucărie electronice inteligente, seturi
de chimie de jucărie, pistoale cu capse, de
jucărie, dinți de vampir de jucărie, mașini
de tricotat de jucărie, avioane de jucărie cu
radiocomandă, viziere pentru căști de jucărie,
cuști pentru insecte de jucărie, plase de insecte
de jucărie, submarine de jucărie cu telecomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, pistoale
de jucărie cu bani, aparate de jucărie pentru
controlul traficului, dispozitive pentru lansarea
avioanelor de jucărie, stații de comunicare de
jucărie (nefuncționale), figurine de jucărie cu
poziție adaptabilă, aparate de uz menajer de
jucărie, vehicule de jucărie cu radio comandă,
capse pentru pistoale de jucărie (percutante),
figurine de jucărie modelate din plastic, mașini
de jucărie teleghidate cu baterie, mașini de
jucărie cu acționare electronică, vehicule de
jucărie motorizate pentru călărit, distribuitoare
mecanice de bomboane (de jucărie), dispozitive
de alarmă antiefracție, de jucărie, truse de
jucărie pentru prelevarea amprentelor, figurine
de jucărie cu levitație magnetică, ochelari de
jucărie care deformează viziunea, distribuitoare
de lame de gumă, de jucărie, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, vehicule robot de
jucărie care se transformă, seturi de blocuri de
construcție de jucărie, modele de locomotive cu
abur de jucărie, seturi de componente pentru
curse, de jucărie, seturi de machete de trenulețe
de jucărie, blocuri de construcție de jucărie
din lemn, accesorii pentru copt și gătit de
jucărie, stații de alimentare cu benzină, de
jucărie, case de marcat pentru supermarket, de
jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe de jucărie,
seturi de joacă cu figurine de jucărie, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
piese de jucărie pentru învățat alfabetul braille,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
figurine de jucărie care pot lua diferite forme,
vehicule de jucărie cu piese care se transformă,
calculatoare de jucărie (care nu funcționează
ca un computer), aparate de fotografiat de
jucărie (care nu fac fotografii), saltele de joc
de utilizat cu mașini de jucărie, covorașe de
joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
(jucării), cosmetice de jucărie (imitații care nu se
folosesc pentru machiaj), seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, decoruri de
jucărie pentru jocuri cu figurine reprezentând
eroi de acțiune, triciclete (articole de joacă),
trotinete de jucărie, genți de golf, genți pentru
schiuri, genți de bowling, genți pentru mulinete,
genți de pescuit, genți pentru skateboard-uri,
genți de bowling (adaptate), genți adaptate
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pentru pescuit, genți pentru crose de golf,
suporturi pentru genți de golf, genți pentru
mingi de lacrosse, genți pentru mingi de fotbal,
genți pentru crose de lacrosse, genți adaptate
articolelor de sport, etichete pentru gențile de
golf, huse adaptate pentru genți de golf, genți
de tenis adaptate pentru rachete, genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, genți
adaptate special pentru echipamente sport, genți
create special pentru transportul schiurilor, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genți adaptate
pentru păstrarea echipamentului pentru scrimă,
genți adaptate pentru transportul plăcilor de surf,
genți pentru crose de hochei pe gheață, scaune
de joc interactive pentru jocuri video, balansoare
(echipamente pentru teren de joacă), balansoare
(echipamente pentru spații de joacă), biciclete
statice de antrenament, role pentru biciclete
fixe de antrenament, tobogane, tobogane
acvatice, tobogane de apă, tobogane (articole
de joacă), tobogane cu apă (echipamente
recreativ), tobogane (echipamente pentru
spații de joacă), skateboarduri, skateboarduri
(echipament recreativ), patine, patine de gheață,
patine cu rotile, ghete cu patine (combinate),
patine de hochei pe gheață, lame pentru patine
de gheață, patine cu role în linie, dispozitive de
susținere a mingii pentru șut, mingi medicinale,
mingi de tetherball, dispozitive prindere mingi,
mingi de tenis, pompe pentru mingi, mingi
de rugbi, mingi din cauciuc, mingi de padel,
mingi pentru gimnastică, mingi de plajă, mingi
de racquetball, mingi de jonglerie, mingi de
softball, mingi de joc, mingi (articole sportive),
mingi de joc, suporturi pentru mingi, mingi de
antrenament, mingi de polo, mingi de handbal,
mingi de golf, mingi pentru sport, mingi de sport,
mingi de netball, mingi de bowling, mingi de
squash, mingi de fotbal, mingi pentru lacrosse,
mingi de baschet, mingi pentru bandy, mingi
pentru floorball, mingi de futsal, mingi de volei,
mingi de baseball, mingi de joacă, mingi pentru
jocuri, mingi de tenis moi, mingi de tenis (rigide),
mingi gonflabile pentru sport, mingi de baseball
(rigide), mașini de aruncat mingi, mingi pentru
practicarea sporturilor, mingi de fotbal american,
mingi pentru hochei pe iarbă, mingi pentru
sporturi cu rachetă, mingi de tenis de masă,
marcatoare pentru mingi de golf, mingi antistres
pentru antrenarea mâinilor, cutii pentru mingi de
tenis, mingi de gimnastică pentru yoga, mingi
de baseball din cauciuc, suporturi pentru mingi
de golf, mingi antistres din materiale maleabile,
mingi de tonifiere pentru pilates, mingi pentru
jocul de bocce, mingi de jucat sepak takraw,
triunghiuri pentru mingi de biliard, mingi de polo
de apă, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, plase pentru aruncat mingi de baseball,

mingi de cauciuc pentru exersarea mâinilor,
mingi de fotbal de dimensiuni reduse, mingi de
jucat rațele și vânătorii, aparate pentru lansat
mingile de tenis, săculețe pentru suporturile
de mingi de golf, lansatoare de mingi pentru
animale de companie, dispozitive de recuperare
a mingilor de golf, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, camere de aer pentru
mingi destinate jocurilor sportive, ace pentru
pompe de umflat mingi de joc, aparate pentru
lansat mingi de tenis de masă, suporturi pentru
truse de golf (pentru crose și mingi), huse
pentru crose de golf pentru băieții de mingi,
pompe adaptate special pentru utilizarea cu
mingi de jocuri, dispozitive pentru recuperarea
mingilor de tenis împrăștiate pe teren, mingi
care se pot deforma ușor sub formă de jucării,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate
cu mingi de joc, mingi de paintball cu vopsea
utilizate ca proiectile în jocurile de război, rachete
de badminton, rachete de zăpadă, rachete
de racquetball, racordaje de rachete, corzi de
rachete, racordaj de rachete, rachete de tenis,
rachete de squash, mânere de rachete, corzi
de rachete, corzi pentru rachete de badminton,
coarde pentru rachete de squash, corzi pentru
rachete de tenis, huse pentru rachete de squash,
corzi de rachete pentru racquetball, huse pentru
rachete de tenis, huse de protecție pentru
rachete, prese pentru rachete de tenis, benzi
pentru mânerele rachetelor de badminton, huse
pentru capetele rachetelor de squash, benzi
pentru mânerele rachetelor de squash, rachete
de tenis pe platformă (padel), huse adaptate
pentru rachete de badminton, huse adaptate
pentru rachete de tenis, huse adaptate pentru
rachete de racquetball, huse adaptate pentru
rachete de squash, benzi pentru mânerele
rachetelor de tenis, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, fire naturale pentru
racordajul rachetelor de squash, benzi pentru
înfășurarea mânerelor rachetelor de tenis, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
materiale sub formă de corzi pentru rachete
sportive, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, racordaje pentru rachete (de
tenis sau de badminton) fabricate din intestin,
articole de joacă pentru locuri de joacă, bile
pentru locuri de joacă, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genunchiere de
uz sportiv pentru skateboard, genunchiere de
uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de uz
sportiv pentru patinaj, cotiere pentru cicliști,
cotiere pentru fotbal american, cotiere folosite
pentru crichet, păpuși, păpuși sakura (jucării),
păpuși vorbitoare, îmbrăcăminte de păpuși,
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păpuși pentru ventriloci, accesorii pentru păpuși,
păpuși din hârtie, păpuși din porțelan, seturi
de păpuși, camere de păpuși, camere de
păpuși, case de păpuși, bijuterii pentru păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, păpuși în poziție
șezând (păpuși osuwari), păpuși tradiționale
japoneze, case de păpuși, căsuțe pentru păpuși,
încălțăminte pentru păpuși, cărucioare pentru
păpuși, paturi de păpuși, păpuși de pluș, căști
pentru păpuși, păpuși de crăciun, biberoane
pentru păpuși, păpuși în stil european, păpuși
făcute din cârpe, păpuși din material textil,
păpuși occidentale îmbrăcate tradițional, haine
pentru păpuși europene, păpuși îmbrăcate în
mod tradițional, mobilă pentru căsuțe de păpuși,
decorațiuni pentru căsuțe de păpuși, accesorii
pentru haine de păpuși, haine pentru păpuși
tradiționale japoneze, accesorii de mobilier
pentru păpuși, păpuși umplute cu nisip sau
bobițe, păpuși care se bagă pe degete, păpuși
matrioșka (păpuși rusești din lemn, goale pe
interior, în care sunt introduse alte păpuși de la
mare la mic), păpuși bodhidharma cu pupilele
nedesenate (menashi-daruma), articole de pus
pe cap pentru păpuși, mașinuțe cu acționare
electronică, plăci de snowboard, plăci de surf
pentru skimboard, bețe de ski pentru schiuri cu
rotile, dispozitive de fixare pentru snowboard-uri,
bețe pogo, bile de joc, capsule de joc, baloane de
joc, cărți de joc, mănuși de fotbal, mănuși pentru
karate, mănuși pentru înot.

───────

(210) M 2020 07518
(151) 20/10/2020
(732) ASOCIATIA PRESA BUNA, BD.

STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.
26, JUD. IASI, IAȘI, 700064, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Ercis FM

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

38. Servicii de comunicare (transmitere) de date
prin radio, telecomunicații.

───────

(210) M 2020 07519
(151) 20/10/2020
(732) CIPRIAN MARCU, STR.

SMARANDA BRĂESCU NR. 7,
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MULTIDOM

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.01

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

6. Învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, legături metalice, bolţuri
metalice, colţare metalice pentru construcţii,
materiale de construcţii din metal, panouri
de construcţii din metal, construcţii metalice,
construcţii, transportabile, din metal, capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
cornişe metalice, fitinguri metalice pentru
construcţii, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, feronerie /articole
metalice, de mică dimensiune, grilaje din fier
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pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
căptuşeli metalice pentru construcţii, șuruburi
metalice, plăci metalice pentru construcţii, scări
metalice, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
de acoperiș din metal, stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice.
17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri.
19. Învelitori pentru acoperişuri, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice,
plăci de ardezie pentru acoperişuri, șindrilă
pentru acoperişuri, țigle nemetalice, țigle
nemetalice pentru acoperişuri, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, coame pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, carton bituminat
pentru acoperiș, ventilatoare nemetalice
pentru acoperișuri, dale de sticlă pentru
acoperișuri, materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, plăci pentru acoperiș
(nemetalice) cu proprietăți izolante, cornişe
nemetalice, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, elemente de construcţie din beton,
colţare nemetalice pentru construcţii, materiale
nemetalice de construcţii, panouri nemetalice
de construcţii, construcţii nemetalice, construcţii
transportabile, nemetalice, plafoane nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice,
canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de fum nemetalice, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii, sticlă
izolantă pentru construcţii, șipci nemetalice,
grinzi nemetalice, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, silozuri, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări nemetalice,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, panouri din lemn, stâlpi
de gard, nemetalici / uluci de gard, nemetalici,
garduri nemetalice, porţi nemetalice.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente și accesorii pentru acoperișuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru

acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre de acoperiș din metal, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice, țiglă metalice
cu acoperire de piatră, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
material izolator pentru acoperișuri, benzi de
etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/10/2020

acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu sticlă izolantă
pentru construcţii, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu capace nemetalice
pentru coşul de fum, tuburi nemetalice pentru
coşul de fum, canale nemetalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum nemetalice, scări nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu stâlpi de gard, nemetalici / uluci de gard,
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(PUR/PIR) și din vată minerală bazaltică,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale de
construcţii din metal pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
și accesorii pentru acoperișuri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu componente
metalice pentru acoperiș, învelitori metalice
care încorporează celule fotovoltaice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperişuri,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu table metalice pentru
acoperișuri, grile de aerisire (metalice) pentru
acoperișuri, ferestre de acoperiș din metal,
cornişe metalice, foi metalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
legături metalice, bolţuri metalice, țigle metalice,
țigle metalice cu acoperire de piatră, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice

pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente
de tinichigerie, profile zincate, tablă profilată,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu construcţii metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu sticlă izolantă pentru
construcţii, acoperire (prin placare), nemetalică,
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pentru construcţii, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu capace nemetalice pentru coşul
de fum, tuburi nemetalice pentru coşul de fum,
canale nemetalice pentru coşul de fum, coşuri
de fum nemetalice, scări nemetalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii
nemetalice și silozuri nemetalice, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, garduri
nemetalice, porţi nemetalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu panouri sandwich
din spumă poliuretanică (PUR/PIR) și din vată
minerală bazaltică, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, publicitate,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, servicii de agenţie de import-export,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
de garduri, servicii de ridicare de garduri.
42. Servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri.

───────

(210) M 2020 07520
(151) 20/10/2020
(732) CIPRIAN MARCU, STR.

SMARANDA BRĂESCU NR. 7,
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MULTIDOM - ACOPERIM
TOATE PLANURILE TALE

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

6. Învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, legături metalice, bolţuri
metalice, colţare metalice pentru construcţii,
materiale de construcţii din metal, panouri
de construcţii din metal, construcţii metalice,
construcţii, transportabile, din metal, capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
cornişe metalice, fitinguri metalice pentru
construcţii, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, feronerie /articole
metalice, de mică dimensiune, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
căptuşeli metalice pentru construcţii, șuruburi
metalice, plăci metalice pentru construcţii, scări
metalice, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
de acoperiș din metal, stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice.
17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri.
19. Învelitori pentru acoperişuri, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice,
plăci de ardezie pentru acoperişuri, șindrilă
pentru acoperişuri, țigle nemetalice, țigle
nemetalice pentru acoperişuri, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, coame pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, carton bituminat
pentru acoperiș, ventilatoare nemetalice
pentru acoperișuri, dale de sticlă pentru
acoperișuri, materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, plăci pentru acoperiș
(nemetalice) cu proprietăți izolante, cornişe
nemetalice, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, elemente de construcţie din beton,
colţare nemetalice pentru construcţii, materiale
nemetalice de construcţii, panouri nemetalice
de construcţii, construcţii nemetalice, construcţii
transportabile, nemetalice, plafoane nemetalice,
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capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice,
canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de fum nemetalice, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii, sticlă
izolantă pentru construcţii, șipci nemetalice,
grinzi nemetalice, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, silozuri, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări nemetalice,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, panouri din lemn, stâlpi
de gard, nemetalici / uluci de gard, nemetalici,
garduri nemetalice, porţi nemetalice.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente și accesorii pentru acoperișuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre de acoperiș din metal, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice, țigle metalice
cu acoperire de piatră, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
material izolator pentru acoperișuri, benzi de

etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu sticlă izolantă
pentru construcţii, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu capace nemetalice
pentru coşul de fum, tuburi nemetalice pentru
coşul de fum, canale nemetalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum nemetalice, scări nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu stâlpi de gard, nemetalici / uluci de gard,
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(PUR/PIR) și din vată minerală bazaltică,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale de
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construcţii din metal pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
și accesorii pentru acoperișuri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu componente
metalice pentru acoperiș, învelitori metalice
care încorporează celule fotovoltaice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperişuri,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu table metalice pentru
acoperișuri, grile de aerisire (metalice) pentru
acoperișuri, ferestre de acoperiș din metal,
cornişe metalice, foi metalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
legături metalice, bolţuri metalice, țigle metalice,
țigle metalice cu acoperire de piatră, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente
de tinichigerie, profile zincate, tablă profilată,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu construcţii metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie

pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu sticlă izolantă pentru
construcţii, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu capace nemetalice pentru coşul
de fum, tuburi nemetalice pentru coşul de fum,
canale nemetalice pentru coşul de fum, coşuri
de fum nemetalice, scări nemetalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii
nemetalice și silozuri nemetalice, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, garduri
nemetalice, porţi nemetalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu panouri sandwich
din spumă poliuretanică (PUR/PIR) și din vată
minerală bazaltică, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, publicitate,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, servicii de agenţie de import-export,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
de garduri, servicii de ridicare de garduri.
42. Servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri.

───────
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(210) M 2020 07521
(151) 20/10/2020
(732) INTERSOFT SOLUTIONS S.R.L.,

STR. LOTRIOARA NR. 11, BL.
V34, SC. B, ET. 6, AP. 62, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAX ADVENTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
39. Servicii de închiriere vehicule de agrement
(ATV-uri).

───────

(210) M 2020 07522
(151) 20/10/2020
(732) TECĂU ANDREI ALEXANDRU,

BD. SATURN NR. 41, SC F, AP. 7,
JUD BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

tekafe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 29.01.12;
24.17.21; 26.01.03

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

clase:

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
ciocolată, ciocolată caldă, cafea verde, cafea
aromata, cafea liofilizată, cafea solubilă, cafea
decafeinizată, cafea măcinată, amestecuri de
cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea gata preparata,
înlocuitori de cafea, cafea cu lapte, capsule
de cafea umplute, arome de cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), preparate vegetale care
înlocuiesc cafeaua, băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea procesate, boabe de cafea
prăjite, boabe de cafea măcinate, cafea cu
gheață, cafea gata preparată, cafea cu ciocolată,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi pe bază de cafea cu conținut
de lapte, extracte de cafea, esențe de cafea,
esențe de ceai, extracte de ceai nu pentru
utilizare în industria alimentară, farmaceutică
sau cosmetică mate (ceai), ceai instant, frunze
de ceai, amestecuri de ceai, pliculețe de ceai
umplute, ceai pentru infuzii, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), flori sau frunze
pentru utilizare ca înlocuitori de ceai, amestecuri
de pulberi de ceai, ceai din fructe (nu pentru
uz medical), ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, pudră instant pentru
prepararea ceaiului (alta decât cea pentru uz
medicinal), produse de patiserie și produse
de cofetărie, prăjituri, torturi, brioșe, tarte și
biscuiți (prăjiturele), dulciuri (bomboane), chifle
umplute, pizza, sandvișuri, produse pentru
gustări conținând în principal din cereale,
plăcinte proaspete, înghețată, șerbeturi și alte
glazuri comestibile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in avantajul terților de produse
diverse din producție proprie și a unor terți
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
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
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comercializare în spațiu fizic şi/sau online cu
amănuntul și/sau cu ridicata a produselor proprii
si ale terților, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau cu ridicata, servicii de comerț
electronic și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare, servicii de
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marketing, publicitate și promovare, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri si servicii, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, coordonare,
pregătire și organizare de evenimente, expoziții,
târguri si prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de preparare si furnizare de
alimente si băuturi pentru consumul imediat,
servicii de restaurant, bistro, bar, cafenea,
ceainărie, cofetărie, buffet, snack-bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobila, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de barmani,
somelieri, bucătari personali.

───────

(210) M 2020 07523
(151) 20/10/2020
(732) SUPREMI CASA CONCEPT

SRL, SOSEAUA EROU NICOLAE
IANCU, NR. 85K, CAMERA 2,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SUPREMI CASA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.13; 27.05.17;
29.01.11

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier.

───────

(210) M 2020 07524
(151) 20/10/2020
(732) ARTEMIS SMART SECURITY SRL,

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

(540)
ARTEMIS SMART SECURITY

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

45. Servicii de securitate pentru fizică a bunurilor
materiale şi a persoanelor, servicii de pază,
servicii de pazăantiefracţie, servicii de pază
contractuale, servicii de pază şi protecţie, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii oferite de către agenţii de
pază pentru magazine, consultanţă în materie de
securitate, consultanţă în materie de securitate
fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 07525
(151) 20/10/2020
(732) BREDENT MEDICAL ROMANIA

SRL , STR. MIRCEA VODA 21 D,
ETAJ 1, APT 1.1, BUCURESTI,
0000001, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

bredent group România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.05

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
010101), albastru (Pantone c3c2d9,
f1d228), galben (Pantone fffbdd,
00f1c1), roșu (Pantone 446fcc, ef3e26)

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

10. Implanturi dentare.
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44. Servicii de stomatologie.
───────

(210) M 2020 07526
(151) 20/10/2020
(732) ANA INTERACTIV COMPANY

S.R.L., ALEEA FRT. TUDOR
CONSTANTIN, NR. 6, PARTER,
CAMERA 3, BL. 40, SC. 2, AP.
21, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
LIGA PROFESIONISTA

DE VOLEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, servicii de antrenamente
sportive, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizarea de competiții
sportive, activități sportive și culturale,
organizare de turnee sportive, coordonare
de evenimente sportive, activități sportive
și de recreere, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare și coordonare
de evenimente sportive, pregătire cu privire la
activități sportive, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive.

───────

(210) M 2020 07527
(151) 20/10/2020
(732) NOMADWINDS SRL, STR.

BECATEI NR. 1-3, ET. 1, AP.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VENUS IN JEWELS

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

14. Aur filat (bijuterii), fir de argint (bijuterii), fire
de argint (bijuterii), fire din metale preţioase
(bijuterii), fir de sârmă din metale preţioase
(bijuterii), bijuterii personale, bijuterii-pandantive,
coliere (bijuterii), bijuterii preţioase, inele
(bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii), perle
(bijuterii), medalioane (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), bijuterii cu diamante, bijuterii de damă,
lanţuri de bijuterii, pietre pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, închizători pentru bijuterii, bijuterii
de fildeş, bijuterii din aur, bijuterii pentru copii,
bijuterii pentru faţă, bijuterii de corp, bijuterii
din metale nepreţioase, bijuterii pentru uz
personal, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
din metale preţioase, bijuterii pentru împodobire
personal, bijuterii cu pietre preţioase, bijuterii
confecţionate din cristal, brăţări de identificare
(bijuterii), bijuterii confecţionate din aur, bijuterii
din metale semipreţioase, bijuterii din materiale
semipreţioase, bijuterii din pietre preţioase,
bijuterii confecţionate din metale nepreţioase,
broşe placate cu aur (bijuterii), bijuterii sub
formă de mărgele, bijuterii confecţionate din
metale preţioase, bijuterii confecţionate din
pietre semipreţioase, bijuterii placate cu metale
preţioase, bijuterii din metale preţioase placate,
talismane (bijuterii) din metale commune,
lănţişoare de siguranţă pentru bijuterii, bijuterii de
recunoştinţă pentru angajaţi, piese şi accesorii
pentru bijuterii, inele (bijuterii) confecţionate
din metale preţioase, bijuterii fiind articole din
metale preţioase, inele (bijuterii) confecţionate
din metale nepreţioase, bijuterii confecţionate
din perle de cultură, lanţuri confecţionate din
metale preţioase (bijuterii), ornamente pentru
urechi sub formă de bijuterii, bijuterii placate
cu aliaje din metale preţioase, plasă de lanţuri
din metale preţioase (bijuterii), bijuterii din
cristal, placate cu metale preţioase, ace de
rever din metale preţioase (bijuterii), lanţuri
răsucite (bijuterii) confecţionate din metale
commune, bijuterii sub formă de articole din
pietre preţioase, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protecţia împotriva impactului,
abraziunii şi deteriorării monturii şi pietrelor,
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clipsuri ca bijuterii pentru transformarea cerceilor
cu prindere prin perforare în cercei cu prindere
stil clips, săculeţi pentru bijuterii, adaptaţi, casete
de bijuterii, nemetalice, casete pentru bijuterii
(montate), cutii pentru bijuterii (montate), cutii
din lemn pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii
din metale preţioase, casete de bijuterii din
metale preţioase, casete din metale preţioase
pentru bijuterii, casete pentru bijuterii din metale
preţioase, casete pentru bijuterii din metale
nepreţioase, cutii mici pentru bijuterii din metale
preţioase, casete pentru bijuterii, cu excepţia
celor din metale preţioase, cutii mici pentru
bijuterii, altele decât cele din metale preţioase,
broşe (bijuterii), ace (bijuterii).

───────

(210) M 2020 07528
(151) 20/10/2020
(732) OVIDANMARC S.R.L., STR.

STIRBEI VODA, NR. 126, CORP
A, SUBSOL, CAMERA 7, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AutoStark

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a
autoturisme permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere cât mai comod (exceptând
transportul lor) 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 autoturisme, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la autoturisme, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
autoturisme, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la autoturisme, publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, servicii de
informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 07529
(151) 20/10/2020
(732) SC SUPER FRESH SRL, P-TA

VICTORIEI NR.21, AP.1, JUD.
MURES, TARGU MURES, 540029,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Cil FOOD SERVICES
ESTD. 2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.14; 11.01.01

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

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, aripioare de pui, bisque
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(supă creamă), brioșe cu ouă (aperitiv), bucățele
de piept de pui pane (nuggets), bucăți de
carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri preparate
pe bază de carne, omlete, salate aperitiv, salate
cu carne de pasăre, salate de cartofi, salate
de legume, salate pe bază de cartofi, salate
preparate, salată caesar, sarmale în foi de
viță, supă de tăieței, supă gata-preparată, supă
groasă, supă semipreparată, tocane (alimente),
tocană de vită, tocăni, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), cremă
de fructe, mâncare gătită constând în principal
din carne de pui prăjită fâșii și pastă de
ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare gătită
constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și
sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din legume fermentate,
carne de porc și tofu (kimchi-jjigae), mâncare
gătită constând în principal din pastă de soia
și tofu (doenjang-jjigae), ouă și produse din
ouă, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi.

───────

(210) M 2020 07530
(151) 20/10/2020
(732) SC SUPER FRESH SRL, P-ŢA

VICTORIEI NR.21, AP.1, JUD.
MUREŞ, TARGU MUREŞ, 540029,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CODOBELC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 03.11.07; 11.01.01;
29.01.14

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

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, aripioare de pui, bisque
(supă cremă), brioșe cu ouă (aperitiv), bucățele
de piept de pui pane (nuggets), bucăți de
carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
guacamole (sos de avocado), guacamole
(avocado pasat), mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri preparate
pe bază de carne, omlete, salate aperitiv, salate
cu carne de pasăre, salate de cartofi, salate
de legume, salate pe bază de cartofi, salate
preparate, salată caesar, sarmale în foi de viță,
supe, supă de tăieței, supă gata-preparată, supă
groasă, supă semipreparată, tocane (alimente),
tocană de vită, tocăni, ouă și produse din
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ouă, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, cremă de fructe,
carne prăjita de pui, carne preparată, cartofi
umpluți, carne prăjită de pui, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-
galbi), mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), mâncare
gătită constând în principal din carne de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
feluri de mâncare preparate din carne, fiertură
(supe), frittata (omletă italiană), galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), chicharron (șorici
de porc prăjit), chiftele cu brânză proaspătă de
vaci, mâncare gătită constând în principal din
pastă de soia și tofu (doenjang-jjigae), mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă
de soia consistentă și tofu (cheonggukjang-
jjigae), mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri preparate care constau în
principal din kebab (carne tocată), mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, pui la grătar (yakitori),
pârjoale din carne, ragut (tocăniță cu carne),
tocană cu curry semipreparată.
30. Plăcintă cu carne.

───────

(210) M 2020 07531
(151) 20/10/2020
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLUB MARCI

EMBLEMATICE ROMANESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi

alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 07532
(151) 20/10/2020
(732) GABRIEL-MIHAI-MIRCEA

CALOEANU, STR. EMIL
RACOVITA NR.31-33, VILA PC41,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15, SC. A,
APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Briza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.03.10

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, rezervări pentru
cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 07533
(151) 20/10/2020
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SAVORILE ROMANIEI

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,

cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07534
(151) 20/10/2020
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLUB MARCI

ROMANESTI DE 100 ANI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
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pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07535
(151) 20/10/2020
(732) ALLURE COSMETIC SURGERY

SRL, STR. OPANEZ, NR. 2, BL. L1,
SC. 1, ET. 3, AP. 30, SECTOR 2,
023775, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANGELICA BANU
CHIRURGIE ESTETICĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.05.20

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 07536
(151) 20/10/2020
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA,

NR.1063, SAT PÎRSCOV, COM.
PÎRSCOV, BUZĂU, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Comoara Cămării Descoperă
gustul nepreţuit al tradiţiei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
06.07.08; 25.01.09; 26.02.03

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
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conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat/pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de 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, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare)

───────

(210) M 2020 07537
(151) 20/10/2020
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA,

NR.1063, SAT PÎRSCOV, COM.
PÎRSCOV, BUZĂU, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WAU Gourmet
uimitor de simplu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat / pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
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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, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2020 07538
(151) 20/10/2020
(732) ESO PETROL S.R.L., STRADA

SOMEȘULUI NR. 31, JUD. SIBIU,
SIBIU, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ESO PETROL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 01.15.05

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

clase:
35. Servicii de gestiune a afacerilor comerciale
pentru staţiile de alimentare cu combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros în
benzinării şi staţii GPL în legătură cu carburanţi
(combustibili pentru motoare auto), combustibili

gazoşi, uleiuri şi lubrifianţi pentru motoare
auto, produse de curăţat şi odorizante pentru
autovehicule, accesorii auto, băuturi alcoolice
şi nealcoolice, produse alimentare, jucării,
papetărie, ţigarete şi produse din tutun, produse
cosmetice, produse de îngrijire personală,
suplimente alimentare, dezinfectanţi şi articole
sanitare, articole de uz casnic, DVD-uri, CD-uri,
produse electronice.
37. Staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare cu carburant
şi întreţinere), servicii de benzinării şi staţii
GPL, încărcarea maşinilor electrice, servicii
de vulcanizare şi reşapare pneuri, întreţinerea
şi repararea vehiculelor cu motor, încărcarea
bateriilor la vehicule, servicii de spălatorii auto.
43. Servicii oferite de cafenele, fast food-uri şi
restaurante.

───────

(210) M 2020 07539
(151) 20/10/2020
(732) DENKA DOORS SRL, STRADA

ATELIERULUI NR. 3, BLOC A11,
PARTER, SPATIU COMERCIAL
LOT V SI LOT IV - CAMERA 1,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
BDUL CAROL I NR. 4, CORP A,
ET. 1/107, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DENKA DOORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.03.20; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

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

6. Uşi metalice, porţi metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, grilaje din fier pentru
uşi, uşi blindate, metalice/uşi armate metalice,
ferestre batante din metal, plafoane metalice,
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mânere metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru
uşi, zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare
de uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi
din metal/rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, jaluzele metalice, jaluzele exterioare din
metal, rulouri pentru ferestre din oţel, uşi pliante
din metal, uşi batante din metal, opritoare
metalice pentru ferestre, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, închizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
22. Copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, prelate pentru camuflaj,
jaluzele exterioare din material textile, prelate,
corturi.
37. Instalarea ușilor și ferestrelor, instalare și
reparare de acoperișuri culisante.

───────

(210) M 2020 07540
(151) 20/10/2020
(732) SC EURO PARTS DISTRIBUTION

SRL, STR. SLD. EROU IONESCU
GHEORGHE NR. 13, BL. 136,
SC. 2, ET. 3, AP. 72, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

târguldepiese

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 15.07.03; 15.07.09;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) și regruparea în avantajul terţilor a a

produselor din producţie proprie și a unor terți
(cu excepția transportului lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv în mediul on line
şi prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate, promoţii pentru
aceste produse, inclusiv on line pe internet,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legatură cu acestea, activităţi de agenții de
import export, servicii oferite de lanţ de magazine
şi magazine on line specializate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, livrări de
bunuri.

───────

(210) M 2020 07541
(151) 20/10/2020
(732) PREMIUM DISTRIBUTION

HORECA SRL, STR. TABLA BUTII
NR. 11, CONSTRUCTIA C3, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU
SRL, STR. POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hedonia
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.01; 02.03.15;
02.03.23; 29.01.12

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

clase:
29. Pește (nu viu), anșoa (nu viu), heringi (nu
vii), somon (nu viu), sardine (nu vii), ton (nu
viu), moluște, crustacee, raci, languste, scoici,
midii, stridii, creveți (nu vii), fileuri de pește, pește
afumat, pește marinat, pește sărat, pește la
conservă, produse alimentare pe bază de pește,
icre de pește preparate, pastă de pește, carnați
din pește.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri.

───────

(210) M 2020 07542
(151) 20/10/2020
(732) TEHMIN-BRASOV SRL, ALEEA

SANZIENELOR, NR 5, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

T TEHMIN BRASOV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18; 29.01.14

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

clase:

9. Adaptoare electrice, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
panouri de comandă (electricitate), aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
panouri informative cu afișaj electronic, aparate
pentru reglarea căldurii, instrumente de
navigație, tablouri de distribuție, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecție împotriva supratensiunii, invertoare
(electricitate).

───────

(210) M 2020 07544
(151) 20/10/2020
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR 31, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Produs în țara mea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.11;
26.04.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
galben

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
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pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de
păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante
(articole de toaletă), luciu de buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, produse cosmetice
pentru machiaj, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), astringente pentru scopuri
cosmetice, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri de masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigaţie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi

pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite
ca deodorant (articole de toaletă), preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
şampon, şampoane altele decât cele de uz
medical pentru uz veterinar, altele decât cele
cu uz medical, preparate pentru ras, săpun
pentru ras, gel de duş, balsam de păr,
şampoane uscate, săpunuri lichide, produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate de curăţare,
lustruire, degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă,
abrazivi, corindon (abraziv), deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, odorizante de cameră, odorizant
difuzor, odorizante pentru autovehicule, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), ulei de migdale,
săpun de migdale, amoniac (detergent),
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
uleiuri esenţiale aromatice, esenţă de badiana,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă de
albire, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare şi
desprăfuire, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, cretă de curăţare,
preparate pentru curăţarea protezelor dentare,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, săpun deodorant,
ceară de cizmărie, coloranţi pentru toaletă,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), preparate
pentru îndepărtarea culorii, creme pentru articole
de pielărie/ceruri pentru articole din piele,
degresanţi, altii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cei
cu utilizare în procesele de fabricare şi
în scopuri medicale, detergenţi pentru rufe,
parfumuri pentru rufe, detergenţi pentru geamuri,
detergenţi pentru pardoseli, detergenţi pentru
vase, produse de curăţire pentru faianţă şi alte
suprafeţe ceramice, produse de curăţire pentru
aparatele electrocasnice, şerveţele impregnate
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cu produse de curăţire şi dezinfectante
pentru obiecte şi mobilier, odorizante pentru
toaletă, detergenţi pentru covoare, detergenţi
antimucegai, diamantina (abrazivă), agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
smirghel, balsam pentru ţesături, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală,
preparate pentru lustruit, ulei de gaultheria,
geraniol, ţesătură din fibră de sticlă (țesătură
abrazivă), tămâie, ionona (parfumerie), apă de
javel/hipoclorit de sodiu, beţişoare parfumate,
esenţe eterice, preparate pentru îndepărtarea
lacului, albăstreală pentru rufe, înălbitor pentru
rufe/preparate pentru albirea rufelor, deodorante
pentru vasele de toaletă, odorizante pentru
vasele de toaletă, odorizante pentru toalete,
săpunuri lichide pentru rufe, balsamuri de rufe,
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, produse pentru înălbirea
rufelor, preparate pentru albirea articolelor de
piele, conservanţi pentru articole din piele
(lustruire), preparate pentru strălucirea frunzelor
plantelor, ceară antiderapantă pentru pardoseli,
produse antiderapante pentru pardoseli, uleiuri
pentru curăţare, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, paste pentru curele de ascuţit briciul,
produse de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, soluţii de degresare
de uz casnic, preparate pentru strălucire
(lustruit), creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, carbid siliconic
(abraziv), preparate pentru netezire (apretare),
săpun nu pentru uz medicinal, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe, ceară
pentru croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtea vernisului, cenuşă
vulcanică pentru curăţare, preparate pentru
curăţarea tapetului, ceară pentru pardoselile din
parchet, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule.
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte.

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,
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.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
râşnițe de piper, acţionate manual, vase de
gătit şi articole pentru masă, cu excepţia
furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, autoclave,
neelectrice, pentru gătit/oale de gătit sub
presiune, neelectrice, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, friteuze, neelectrice, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, infuzoare de ceai, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, piepteni şi bureţi, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
perii pentru animale (perii), articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, huse pentru
piepteni, perii pentru sprâncene, perii pentru
gene, piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, produse de demachiere, bureţi pentru
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machiaj, perii pentru machiaj, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, articole de curăţare, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi lut, bureţi,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale, capace pentru acvarii, dispozitive
electrice pentru atragerea şi uciderea insectelor,
cădiţe pentru bebeluşi, portabile, covoraşe
pentru copt, bazine (recipiente), coşuri pentru
uz casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, beţisoare pentru mâncat,
site de strecurat (ustensile de uz casnic),
instrumente de curăţare, acţionate manual, câlţi
pentru curăţat, clapete de închidere pentru
capacele borcanelor, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare de
cocktailuri, servicii de cafea (articole de masă),
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, pungi pentru
ornat pentru cofetări (pungi pentru cofetărie),
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri
din bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, oliviere, tăvi pentru firimituri,
concasoare pentru bucătărie, neelectrice, cristal
(sticlărie), ceşti, pahare din hârtie sau plastic,
ţesale, tocătoare pentru bucătărie, etichete
metalice pentru carafe, carafe, damigene/
baloane de sticlă, aparate de odorizare de uz
personal, capace pentru farfurii/ capace pentru
veselă, veselă, perii pentru spălarea veselei,
farfurii de unică folosinţă, jgheaburi pentru
băut, vase de băut, coarne de băut, sticle de
băut de sport, pahare de băut, tăvi suporturi
pentru uscarea rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de
gunoi/pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, pămătufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât cele
utilizate la produsele textile, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă/statuete din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
sticle/butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori,
nu din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri
pentru insectele zburătoare, capcane pentru

insectele zburătoare, separatoare din spumă
pentru degete utilizate la pedichiură, cupe pentru
fructe, prese pentru fructe, neelectrice, pentru uz
casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente), butelci din sticlă
(recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri din sticlă, pahare
(recipiente), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă,
frapiere, frapiere de gheaţă, cleşti pentru
gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată, terarii de
interior (cultivarea plantelor), acvarii de interior/
bazine (acvarii de interior), terarii de interior
(vivarii), cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masă de calcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/ tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolica, trocuri pentru
animale, plăci de sticlă (material brut), farfurii
de protecţie pentru ca laptele să nu dea în foc,
aparate împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, materiale de lustruire pentru strălucire,
cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase de gătit, produse de olărie, inele
pentru păsările de curte, dopuri cu picurător,
bureţi pentru pudră, pudriere goale, praf de
sticlă pentru decorare, capcane pentru şobolani,
sticle frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile,
inele pentru păsări, sucitoare, de uz casnic,
uscătoare de rufe rotative, uscatoare rufe, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
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lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi (încălțătoare), site-ciururi (ustensile de
uz casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau sticlă,
sifoane pentru apă carbonatată, perii pentru
ceară de schiuri, absorbante de fum pentru uz
casnic, cutii de săpun, dozatoare de săpun,
savoniere/vase pentru săpun, boluri pentru supă,
spatule pentru bucătari, seturi de condimente,
suporturi pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic,
stropitori, suporturi pentru cădiţele de bebeluşi
portabile, statui din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru curăţare,
cratiţe (acoperite), site/strecurători pentru uz
casnic, paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru
zahăr, seringi pentru udarea florilor şi plantelor/
stropitori pentru udarea florilor şi plantelor,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe/căni înalte cu capac, perii de smolit, cu
coadă lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de
ceai (articole de masă), strecurători de ceai,
huse pentru ceainice, suporturi pentru plicurile
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, prese pentru cravate, perii de
toaletă, truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice(ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic,
tăvi pentru uz casnic, suporturi pentru vasele
fierbinţi (ustensile pentru masă), prese pentru
pantaloni, urne, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane pentru spălarea
rufelor, coşuri pentru deşeurile din hârtie,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară,neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lavete de bumbac pentru uz
casnic, lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă.

29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare nu vii, păsări, nu vii, carne de
vânat, extracte din carne, carne conservată,
mezeluri, produse din peşte, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, deserturi pe
bază de iaurturi, deserturi pe baza pe fructe,
deserturi pe bază de lapte, gustări (chips-
uri) pe bază de fructe, gustări (chips-uri) pe
bază de cartofi, gustări (chips-uri) pe bază de
legume, gustări (chips-uri) pe bază de creveţi,
batoane de fructe (alunientare), legume şi fructe
instant, măsline preparate, pastă de măsline,
alge comestibile preparate, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri,
dulceţuri, gemuri, compoturi, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt sana, chefir,
lapte bătut, caşcaval, urdă, caş, smântână, zer
şi alte produse lactate, băutură din lapte şi
fructe (milk shake ), frișcă, frişcă vegetală,
înlocuitori (substituenți) de lapte, substituenţi de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, suc de
lămâie de uz culinar, produse din soia, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, aperitive alimentare pe bază
de soia, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori
de brânză, înlocuitori de carne, înlocuitori de
ouă, porumb dulce, procesat, tofu, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe şi baze de supe,
supe la conservă, supe instant, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe
de mare, mâncăruri preparate constând în
principal din carne de vânat, chiftele din
pește, pârjoale din carne (chiftele), feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal din
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chiftele din pește, legume, ouă fierte și bulion
(oden), mâncăruri gătite și congelate constând în
principal din legume, aripioare de pui, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), fasole gătită,
salate de cartofi, consommé-uri (supe), omlete,
ciorbe, tocană de vită, salate pe bază de
cartofi, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
surimi (pastă de pește), carne de vită preparată,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește,preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, hrişcă procesată, arpacaş pentru
alimentaţie umană, cereale preparate pentru
consum uman, seminţe de cereale procesate,
popcorn, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate și/sau dulci fabricate din cereale sub
formă expandată și/sau extrudată, cereale
pentru micul dejun, batoane de cereale
și batoane energizante, müsli, amestecuri
alimentare constând în fulgi de cereale
și fructe uscate, salate de paste, paste
făinoase, pâine, pesmet, produse de brutărie,
produse de patiserie, aluaturi, produse de
cofetărie, ciocolată, paste tartinabile pe bază
de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, deserturi (produse de

cofetărie), bomboane, prăjituri, biscuiți, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri comestibile,
zahăr, înlocuitori de zahăr, miere, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sosuri pentru salată, sosuri
pentru paste, maioneză, ketchup de roşii (sos),
mirodenii, ierburi uscate pentru asezonare,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, pizza, sandvişuri,
hot-dog (sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse (așternut) pentru litiera animalelor, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi din legume şi
sucuri din legume, băuturi energizante, băuturi
izotonice, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
consultanţă pentru conducerea afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a produselor de
larg consum din domeniul alimentației, băuturilor
alcoolice și nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală și cosmetice, produselor de
curățenie de uz casnic, ustensile si articole
pentru uz casnic si gospodăresc, produse de
papetărie, jocuri si jucării, hrană si băuturi pentru
animale, articole pentru ingrijirea animalelor,
tigarete si produse din tutun, produse diverse
de larg consum (exceptand transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
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achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri, outlet-
uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping
sau prin orice alte mijloace de comunicare,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri de promovare, promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit, promovarea vânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii, servicii de
publicitate outdoor, publicitate şi promovarea
vânzărilor cu privire la bunuri şi servicii,
oferite prin mijloace de telecomunicaţii sau
pe cale electronică, organizarea, exploatarea
şi supravegherea vânzărilor şi a programelor
promoţionale de stimulare a vânzărilor,
organizarea, exploatarea şi supravegherea
de programe de stimulare a vânzărilor,
organizarea, utilizarea şi monitorizarea de
programe de loialitate pentru clienţi şi scheme de
recompensare în scopul promovării vânzărilor,
servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea şi
utilizarea programelor de promovare a vânzărilor
ce permit participanților ca, prin intermediul unui
card de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor, servicii de card de loialitate, servicii
de agenţii de import-export.

───────


