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Cereri Mărci publicate în 04/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05267 28/07/2020 LIANA BIANCA MEREUȚĂ SIGNATURA

2 M 2020 05269 28/07/2020 S.C. VINCI IMPEX S.R.L. Clean Pavings

3 M 2020 05270 28/07/2020 FUNDATIA ''TUDOR
VLADIMIRESCU''

FUNDAȚIA TUDOR
VLADIMIRESCU ROMÂNIA TG -
JIU GORJ PADEȘ

4 M 2020 05271 28/07/2020 S.C. BENDIS EQUILIBRIUM
S.R.L.

ARTA Cofetarie-Gelaterie

5 M 2020 05272 28/07/2020 NICOLAE ANDREI STĂNESCU The future of mobility is electric,
the perfect electric car, buy the
future

6 M 2020 05273 28/07/2020 CĂTĂLIN BADEA COLIN

7 M 2020 05275 28/07/2020 SC ADSERV SRL AdNatura PRO FICAT

8 M 2020 05277 28/07/2020 S.C. OMV PETROM
MARKETING S.R.L.

OMV BUSINESS DEALS

9 M 2020 05278 28/07/2020 ASOCIATIA ORDINUL MILITAR
SI OSPITALIER AL SFANTULUI
LAZAR DE IERUSALIM

ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI
LAZĂR DE IERUSALIM

10 M 2020 05279 28/07/2020 SORIN CRISTIAN PETRE ASOCIAȚIA COALIȚIA PENTRU
FAMILIA TRADIȚIONALĂ

11 M 2020 05280 28/07/2020 ASOCIATIA ORDINUL MILITAR
SI OSPITALIER AL SFANTULUI
LAZAR DE IERUSALIM

ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI
LAZĂR DE IERUSALIM

12 M 2020 05281 28/07/2020 POPINCIUC DOINA-MIHAELA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

DOMENIUL HAIDUCILOR

13 M 2020 05282 28/07/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV LaProvincia Pui Vegetarian

14 M 2020 05283 28/07/2020 VALENTIN-OLIVIAN TROFIN PRO BRAGADIRU

15 M 2020 05284 28/07/2020 VALENTIN-OLIVIAN TROFIN PRO ILFOV

16 M 2020 05285 28/07/2020 REGINA AGROPRODEXIM
S.R.L.

Regina

17 M 2020 05286 28/07/2020 NOICI VIVO S.R.L. STYLASH STYLISH
LASHMAKING

18 M 2020 05287 28/07/2020 GEORGE NITA kafeeria.

19 M 2020 05288 28/07/2020 OLGA INAL LuxyBrow Permanent Makeup
Studio

20 M 2020 05289 28/07/2020 LAURA MIRCEA URSSULA W Wassermann
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 05290 28/07/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The All-Natural

Chicken Brand

22 M 2020 05291 28/07/2020 VRABIE NICOLAE SANITY SYSTEM O3

23 M 2020 05292 28/07/2020 SC OZEL STEEL PROFIL SRL Ozel Steel Profil

24 M 2020 05293 28/07/2020 DAS SENSE SOCIETY SRL FAYN FOOD IS ALL YOU NEED

25 M 2020 05294 28/07/2020 GERMAN SYSTEM DENT SRL SMILE CARE

26 M 2020 05295 28/07/2020 ECOREGNERARE SRL ABKO

27 M 2020 05296 28/07/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Motive româneşti

28 M 2020 05297 28/07/2020 5 TG SMILE COFFEE SA FIVE TO GO

29 M 2020 05298 28/07/2020 DIVIZIA DE PAZĂ ŞI ORDINE
SJP SRL

DIVIZIA DE PAZA SI ORDINE
S.J.P.
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(210) M 2020 05267
(151) 28/07/2020
(732) LIANA BIANCA MEREUȚĂ, STR.

HOREA, AP. 20, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SIGNATURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.25;
02.01.16; 02.01.23

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05269
(151) 28/07/2020
(732) S.C. VINCI IMPEX S.R.L., STR.

ION BREZOIANU NR. 36, BL.
17, ETJ.5, AP. 12, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clean Pavings

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.01; 29.01.13

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
răşini artificiale neprelucrate, materiale plastice
neprelucrate, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe,
detergenți diverși pentru pavele vibropresate din
beton pentru uz industrial, detergenți diverși
pentru piatră naturală pentru uz industrial,
impregnanți și sigilanți, incolori sau coloranți
pentru pavele vibropresate din beton (produse
chimice), impregnanți și nuanțatori de culoare
pentru piatra naturală (produse chimice),
stabilizatori pentru rosturi pavele vibropresate
din beton și piatră naturală pe bază de
ciment sau rășini epoxidice (produse chimice),
nuanțatori și întăritori de suprafață betoane
pe bază de rășini epoxidice, adezivi pentru
membrană hidroizolantă (produse chimice).
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și
pulbere pentru utilizare în vopsire, impregnanți
și nuanțatori de culoare pentru piatră naturală,
nuanțatori și întăritori de suprafață betoane pe
bază de rășini epoxidice.
17. Materiale plastice și rășini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
de etanșare, umplere și izolare, membrană
hidroizolantă, antirădacină și de decuplare
pentru substrat pavaje.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, nisip stabilizat pentru rosturi pavele
vibropresate din beton și piatră naturală.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
chimice pentru utilizare în industrie, rășini
artificiale neprelucrate, materiale plastice
neprelucrate, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte materiale de umplere, preparate
biologice pentru utilizare în industrie și științe,
detergenți diverși pentru pavele vibropresate
din beton, detergenți diverși pentru piatră
naturală, impregnanți și sigilanți, incolori sau
coloranți pentru pavele vibropresate din beton,
impregnanți și nuanțatori de culoare pentru
piatră naturală, stabilizatori pentru rosturi pavele
vibropresate din beton și piatră naturală pe
bază de ciment sau rășini epoxidice, nuanțatori
și întăritori de suprafață, betoane pe bază
de rășini epoxidice, adezivi pentru membră
hidroizolantă, materiale plastice și rășini în formă
extrudată pentru utilizare în fabricare, materiale
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de etanșare, umplere și izolare, membrană
hidroizolantă, antirădăcină și de decluplare
pentru substrat pavaje, materiale, nemetalice,
pentru clădiri și construcții, nisip stabilizat pentru
rosturi pavele vibropresate din beton și piatră
naturală (cu excepția transportului) pentru a
permite terților să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 05270
(151) 28/07/2020
(732) FUNDATIA ''TUDOR

VLADIMIRESCU'', STR. 11 IUNIE
1848 NR. 75, JUD. GORJ, TARGU
JIU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FUNDAȚIA TUDOR
VLADIMIRESCU ROMÂNIA

TG - JIU GORJ PADEȘ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 02.01.04; 02.01.23;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, verde, gri,
alb,maro

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

35. Servicii de promovare a obiectivelor
turistice.

37. Restaurarea operelor de artă, servicii de
conservare și întreținere a lucrărilor de artă,
curățarea monumentelor.
41. Activități sportive și culturale, coordonarea
de activități culturale, furnizarea de școli, servicii
educative oferite de școli, organizarea de
programe didactice, învățământ în universități
sau colegii.
45. Comemorarea eroilor (ceremonii funerare),
servicii de mediere.

───────

(210) M 2020 05271
(151) 28/07/2020
(732) S.C. BENDIS EQUILIBRIUM

S.R.L., STR. POET ANDREI
MUREȘANU NR. 9, JUD.
HUNEDOARA, SIMERIA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARTA Cofetarie-Gelaterie

(531) Clasificare Viena:
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.01

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri.
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35. Servicii de vânzare cu ridicata și amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, cafea, ceai,
cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea, făină și preparate din cereale, pâine,
patiserie și cofetărie, Servicii de vânzare cu
ridicata și amănuntul în legătură cu înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri.
43. Servicii de restaurante, servire de produse
de cofetărie, înghețată și băuturi în restaurante ,
servicii de furnizare produse de cofetărie,
înghețată și băuturi.

───────

(210) M 2020 05272
(151) 28/07/2020
(732) NICOLAE ANDREI STĂNESCU,

STR. BISERICII NR. 51, COM.
MOGOŞOAIA, JUD. ARGEŞ, SAT
SMEURA, ARGEȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

The future of mobility
is electric, the perfect

electric car, buy the future

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 05.03.13;
05.03.20; 26.01.01

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

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală, autoturisme.

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, marketing promoţional, informaţii de
marketing, marketing de produse, asistenţă în
marketing, publicitate şi marketing, campanii
de marketing, consultanţă în marketing,
marketing pe internet, consultanţă privind
marketingul, servicii de marketing direct,
consultanţă în marketing, consultanţă privind
managementul marketingului, furnizare de
informaţii de marketing, planificare de strategii
de marketing, întocmire de planuri de
marketing, servicii de consultanţă în marketing,
servicii de publicitate şi marketing online,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, consultanţă
pentru managementul marketingului, servicii de
consultanţă în legătură cu reclame, publicitate
şi marketing, organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru autoturisme,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la autoturisme, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────
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(210) M 2020 05273
(151) 28/07/2020
(732) CĂTĂLIN BADEA, SAT PALEU

NR. 160, JUDETUL BIHOR, COM
PALEU, BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COLIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.17; 29.01.07

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

clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi culturale,
organizare de ceremonii de premiere, acordarea
de premii în educație, organizarea de ceremonii
de decernare de premii, organizare și găzduire
de decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor.

───────

(210) M 2020 05275
(151) 28/07/2020
(732) SC ADSERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL NR. 327, JUDETUL
BRASOV, HARMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AdNatura PRO FICAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 26.05.01

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05277
(151) 28/07/2020
(732) S.C. OMV PETROM MARKETING

S.R.L., STR. CORALILOR NR. 22,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013329,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OMV BUSINESS DEALS

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

4. Uleiuri (inclusiv uleiuri de călire) şi grăsimi
industriale, lubrifianţi, compoziţii pentru controlul
prafului, combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare), în special uleiuri diesel, produse de
iluminat, petrol, uleiuri special de uz tehnic, în
special uleiuri de gresat, uleiuri de flanşă, uleiuri
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de compresor, uleiuri de turbină, uleiuri de foraj,
uleiuri de motor, uleiuri pentru schimbătoare
de viteză, uleiuri de transformator, carburanţi,
gaze (combustibil), în special gaze inflamabile
lichefiate şi condensate pentru acţionare, gătit şi
încălzire, cocs, cocs de petrol, energie electrică,
energie termică (combustibil).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
în special gestiunea afacerilor comerciale pentru
staţii de alimentare, instalaţii de spălat şi
rafinării, administraţie comercială, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de promoţii
de vânzare, promovarea vânzărilor pentru terţi, şi
anume emitere de carduri de fidelitate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu hidrocarburi, petrol, gaz natural şi produse din
acestea.

───────

(210) M 2020 05278
(151) 28/07/2020
(732) ASOCIATIA ORDINUL MILITAR

SI OSPITALIER AL SFANTULUI
LAZAR DE IERUSALIM, CALEA
FAGARASULUI NR. 7, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI

LAZĂR DE IERUSALIM

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 01.01.17; 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Afaceri financiare, strângerea de fonduri
caritabile, sponsorizare financiară, investiţii
în fonduri, împrumuturi (finanţare), afaceri
monetare: organizarea colectelor monetare,
afaceri imobiliare: închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
organizarea de baluri (divertisment), organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de aziluri de bătrâni
(cazare temporară).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
spitalicești, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de cămine de bătrâni
(servicii medicale), îngrijire medicală, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, servicii de
psiholog, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, organizarea întâlnirilor religioase,
cercetare genealogică, oficierea ceremoniilor
religioase.
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───────

(210) M 2020 05279
(151) 28/07/2020
(732) SORIN CRISTIAN PETRE, CALEA

VICTORIEI NR. 142-148, SC. B, ET.
6, AP. 50, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASOCIAȚIA COALIȚIA

PENTRU FAMILIA
TRADIȚIONALĂ

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

41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințe!or,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, furnizarea de informații în domeniul
educației, servicii educaționale furnizate de
școli, tehnoredactare computerizată electronică,
efectuarea de excursii cu ghid, servicii de
tabere de vacanță (divertisment), organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, școli de grădiniță, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de competiții
sportive, organizarea de loterii, organizarea de
baluri (divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
furnizarea facilităților de recreere, educație
religioasă, servicii de tabere sportive.
45. Servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, îngrijirea copiilor (babysitting),
servicii de pregătire a documentelor juridice,
organizarea reuniunilor politice, servicii privind
litigiile, investigații privind persoanele dispărute,
organizarea întâlnirilor religioase, consultanță
spirituală.

───────

(210) M 2020 05280
(151) 28/07/2020
(732) ASOCIATIA ORDINUL MILITAR

SI OSPITALIER AL SFANTULUI
LAZAR DE IERUSALIM, CALEA
FAGARASULUI NR. 7, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI

LAZĂR DE IERUSALIM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 24.13.25

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

clase:
36. Afaceri financiare, strângerea de fonduri
caritabile, sponsorizare financiară, investiţii
în fonduri, împrumuturi (finanţare), afaceri
monetare: organizarea colectelor
monetare, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri (divertisment),
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organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
activităţi sportive şi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de aziluri de bătrâni
(cazare temporară).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate, servicii
de îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de cămine de bătrâni
(servicii medicale), îngrijire medicală, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, servicii de
psiholog, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, organizarea întâlnirilor religioase,
cercetare genealogică, oficierea ceremoniilor
religioase.

───────

(210) M 2020 05281
(151) 28/07/2020
(732) POPINCIUC DOINA-MIHAELA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
ALEEA VĂMII NR. 3, JUDETUL
SUCEAVA, ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
DOMENIUL HAIDUCILOR

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05282
(151) 28/07/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100072,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LaProvincia Pui Vegetarian

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

29. Carne proaspătă de pui, carne de pui
congelată, extract din carne de pui, păsări de
curte, nu vii.

───────

(210) M 2020 05283
(151) 28/07/2020
(732) VALENTIN-OLIVIAN TROFIN, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 25, SAT
CORNETU, JUD. ILFOV, COM.
CORNETU, ILFOV, ROMANIA

(540)
PRO BRAGADIRU

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05284
(151) 28/07/2020
(732) VALENTIN-OLIVIAN TROFIN,

STR. TRANDAFIRILOR NR. 25,
COMUNA CORNETU, JUD. ILFOV,
SAT CORNETU, ILFOV, ROMANIA

(540)
PRO ILFOV

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05285
(151) 28/07/2020
(732) REGINA AGROPRODEXIM S.R.L.,

STR. PODULUI NR. 40, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Regina

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.18

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

clase:
29. Miezuri de nucă, afine uscate, afine
preparate, dulceață de afine, ciuperci
conservate, ciuperci preparate, ciuperci
comestibile uscate, fructe si legume
conservate, congelate, uscate si gatite, fructe de
pădure, conservate, trufe conservate, pastă de
trufe, trufe uscate (ciuperci comestibile), produse
tartinabile pe bază de trufe (creme de trufe), hribi,
uscați , legume congelate, fructe congelate.
30. Miere, miere naturală, plăcinte cu afine,
sosuri de ciuperci.
31. Miezuri de nucă crude, afine proaspete,
afine crude, afine neprelucrate, afine sălbatice,
proaspete, ciuperci neprelucrate, ciuperci crude,
ciuperci proaspete, fructe si legume proaspete,
nuca in coaja, fructe de padure proaspete, trufe
proaspete.

───────

(210) M 2020 05286
(151) 28/07/2020
(732) NOICI VIVO S.R.L., STR. EMIL

CIORAN NR. 1, SC A, ET. 1, AP.
13, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

STYLASH STYLISH
LASHMAKING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 03.07.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, maro,
galben

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

3. Gene, gene false, vopsele pentru gene,
creioane pentru gene, mascara pentru gene
lungi, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru gene, păr şi unghii false.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni, acţionate manual, pensete, pensete
pentru gene artificiale.

───────
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(210) M 2020 05287
(151) 28/07/2020
(732) GEORGE NITA , STR GEORGE

ENESCU NR. 4A, JUD.
CONSTANŢA, LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

kafeeria.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

30. biluțe de brânză (snackuri), produse snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, snack-uri preparate din făină de cartofi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
amestecuri de cafea.
32. Băuturi nealcoolice, ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool
(băuturi), apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi energizante care
conțin cafeină, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
sucuri, smoothie-uri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 05288
(151) 28/07/2020
(732) OLGA INAL, STR. MAIOR SONTU,

BL. 8, SC. B, NR. 20, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, 110043, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

LuxyBrow Permanent
Makeup Studio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

44. Servicii de micropigmentare, analiză de
culori (servicii prestate de esteticieni), aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe faţă, artă corporală
(servicii de infrumusețare), consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumuseţării, consultanţă cu privire la
frumuseţe, consultanţă în domeniul cosmeticii,
consultanţă în domeniul îngrijirii corpului şi
a frumuseţii, furnizare de informaţii despre
servicii ale saloanelor de frumuseţe, furnizare
de informaţii în materie de frumuseţe, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijiri de igienă şi
frumuseţe, saloane de îngrijire a pielii, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de consultanţă
cu privire la tratamentele de înfrumuseţare,
servicii de consultanţă cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanţă privind machiajul
oferite online, servicii de consultanţă privind
machiajul, oferite online sau faţă în faţă, servicii
de consultanţă în domeniul cosmetic, servicii
de consultanţă în domeniul machiajului, servicii
de consultanţă în domeniul îngrijirii frumuseţii,
servicii de consultanţă în materie de îngrijire a
frumuseţii, servicii de frumuseţe oferite de un
centru SPA, servicii de îndepărtare permanentă
şi reducere a părului, servicii de îndreptat părul,
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servicii de îngrijire a frumuseţii, servicii de
întindere a pielii cu laser, servicii de întors
genele, servicii de tratament cu microace, servicii
de tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, faţă şi păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru faţă şi pentru
corp, servicii de tratamente de înfrumuseţare în
special pentru gene, servicii de tratare a celulitei,
servicii pentru extensii de gene, servicii pentru
îngrijirea feţei, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
de tratament cosmetic, tratament cosmetic cu
laser al venelor varicoase, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, tratament cosmetic cu
laser pentru varicozităţi, tratament cosmetic cu
laser pentru îndepărtarea părului nedorit, servicii
de tratament pentru păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru păr, servicii de tratamente
cosmetice pentru ten.

───────

(210) M 2020 05289
(151) 28/07/2020
(732) LAURA MIRCEA URSSULA, STR.

SCARLAT TIRNAVITU NR. 3, BL.
3, AP. 3, JUDEȚUL VRANCEA,
FOCȘANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

W Wassermann

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii hoteliere,
servicii de cantină, servicii de restaurant, servicii
de restaurante udon and soba, servicii de
bucătari personali, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 05290
(151) 28/07/2020
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COCORICO The All-
Natural Chicken Brand

(531) Clasificare Viena:
19.01.25; 25.01.19; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758), alb

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
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lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05291
(151) 28/07/2020
(732) VRABIE NICOLAE, STR.

RAZOARE BL. 10, SC. 2, ET. 1,
AP. 15, JUDEȚUL ILFOV, SAT
GHERMĂNEȘTI (COM. SNAGOV),
ILFOV, ROMANIA

(540)

SANITY SYSTEM O3

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.07.01

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi, suplimente alimentare pentru oameni
şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau

procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare
fără conţinut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare şi dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănu
şi de scafandru, aparate de respirat sub apă
pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre
artificiale, ochi şi dinţi, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice şi de
asistenţă adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive
şi articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2020 05292
(151) 28/07/2020
(732) SC OZEL STEEL PROFIL

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.
941, JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA FILIPEŞTII DE PĂDURE,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ozel Steel Profil
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(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.12; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
şi elemente din metal, hale metalice pentru
construcţii, case pe structură metalică, profile
metalice, armatură şi accesorii din metal pentru
tâmplărie PVC, accesorii de fixare din metal
pentru geamuri şi uşi, structuri metalice pentru
panouri solare, profile metalice pentru mobilier,
elemente metalice de îmbinare, şuruburi
metalice, componente metalice fabricate pentru
fundaţii de clădiri, componente metalice
prefabricate pentru construcţii, acoperiţuri
metalice, armături metalice, cadre de oţel pentru
construcţii, case prefabricate (ansambluri) din
metal, cuie, nituri metalice, foișoare metalice,
materiale metalice de întărire pentru construcţii,
panouri din metal, piese metalice de racord
(pentru construcţii), scări şi schele metalice,
structuri de umbrire din metal pentru clădiri,
structuri si constructii metalice transportabile,
suporturi metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi
garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, unităţi modulare din metal constructii,
uşi, porţi, ferestre şi jaluzele pentru ferestre din
metal.

───────

(210) M 2020 05293
(151) 28/07/2020
(732) DAS SENSE SOCIETY SRL, STR.

FRANARULUI, NR. 37, CAMERA
3, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FAYN FOOD IS
ALL YOU NEED

(531) Clasificare Viena:
11.01.04; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
roşu, albastru, galben

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05294
(151) 28/07/2020
(732) GERMAN SYSTEM DENT SRL,

B-DUL TEI NR. 29, DEMISOL,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SMILE CARE

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii de anestezie dentară, asistență
stomatologică, servicii de chirurgie, consultații
stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dinților,
servicii de curățare a dinților, servicii de
igienă dentară, servicii de ortodonție, servicii
oferite de clinici dentare, stomatologie estetică,
estetică dentară, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
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informații medicale, consiliere medicală, în
special în domeniul medicinei stomatologice și
chirurgiei orale, servicii de chirurgie orală, servicii
de stomatologie, asistenţă medicală referitoare
la tratamentul stomatologic, implantologie,
protetică dentară, endodonție, pedodonție,
parodontologie.

───────

(210) M 2020 05295
(151) 28/07/2020
(732) ECOREGNERARE SRL, SPL

INDEPENDENTEI, CORP 3,
SECTOR 6
, BUCUREŞTI, 060042,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ABKO

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

19. Acoperiri cementoase de protecție pentru
construcţii, acoperiri cementoase de restaurare
pentru construcţii, acoperiri nemetalice
(construcții), acoperiri nemetalice pentru
plafoane, acoperișuri din țiglă nemetalice,
acoperișuri nemetalice, acoperișuri, nu din
metal, agregate, beton, elemente de construcție
din beton, beton armat, beton gata preparat,
beton polimer, beton preparat, beton refractar,
blocuri de beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj realizate din materiale
nemetalice, blocuri de zidărie, blocuri din beton,
blocuri din beton pentru protecția litoralului,
blocuri din beton pentru protecția malurilor
de râu, blocuri nemetalice pentru construcție,
blocuri nemetalice pentru utilizare în construcția
podelelor, blocuri refractare, nu din metal,
borduri nemetalice pentru parcări, borduri pentru
alei realizate din materiale nemetalice, canale
din beton, canale de scurgere, care nu sunt
din metal, canale de scurgere nemetalice
pentru străzi, canale de scurgere nemetalice,
cărămizi, cărămizi care sunt articole refractare,
cărămizi de beton, cărămizi refractare, nu din
metal, coame de acoperiș, coame de acoperiș
(nemetalice), componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale,
componente de construcții din mortar de
ciment armat, compuși sintetici pentru pavare,
dale nemetalice, dale din beton, dale din
beton pentru pavajul șoselelor, dale nemetalice
pentru construcții, dale nemetalice pentru

pardoseală, deversoare (canale), nu din
metal, elemente de construcție prefabricate
(nemetalice) pentru asamblare pe șantier,
elemente de construcție prefabricate nemetalice,
elemente din beton pentru pavat, finisaje
texturate din beton, elemente fabricate pentru
construcții (nemetalice),
elemente prefabricate (nemetalice) pentru
construcții, elemente prefabricate de construcții,
din beton, elemente structurale (nemetalice)
folosite în construcții, elemente structurale
de susținere (nemetalice), garduri nemetalice,
materiale agregate folosite la beton, materiale
agregate folosite la prepararea betonului,
materiale de armare (nemetalice) pentru
construcție, materiale de construcție care
sunt din sticlă, materiale de construcție din
beton, materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, materiale de construcție,
refractare, nemetalice, materiale de construcție
din sticlă, materiale de construcții din beton
armat cu materiale plastice și fibră de sticlă,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de construcții nemetalice, materiale
de fundație (nemetalice) folosite la clădiri,
materiale de fundație (nemetalice) folosite în
construcții, materiale de protecție la incendiu
nemetalice utilizate în construcții, materiale de
separare nemetalice, materiale de stabilizare
(nemetalice) folosite la construcții, materiale
de stabilizare nemetalice (geotextile) pentru
utilizarea în construcții, materiale nemetalice
pentru construcția de drumuri, materiale, nu
din metal, pentru construcții, materiale pentru
acoperiș, pavaj, pereți din beton, pereți din beton
pentru construcție, pereți interiori din materiale
nemetalice, pereți laterali (nemetalici), pereți
mobili nemetalici, pereți nemetalici prefabricați,
plăci de fibră, nu din metal, plăci din
beton, plăci din fibre, plăci nemetalice pentru
construcție și edificare, plăci pentru acoperiș
nemetalice, plăci pentru pavaje, podele din
beton, produse pentru pavare (nemetalice),
produse refractare sub formă de cărămizi, profile
(nemetalice) pentru construirea de clădiri, profile
nemetalice de construcție, țigle, țigle de acoperiș
nemetalice, țigle de acoperiș, nemetalice, vârfuri
ornamentale din materiale nemetalice, țigle
nemetalice, țigle transparente din plastic.

───────
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(210) M 2020 05296
(151) 28/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300288, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Motive româneşti

(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
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,
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 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
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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 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
(ţesătură 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, substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, 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, 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.
4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, brichete de lemn, brichete de
cărbune.
5. Suplimente alimentare de uz medical,
leucoplasturi, plasturi, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, alcool medicinal, săpun antibacterial,
deodorante pentru îmbrăcăminte şi textile,
articole absorbante pentru igienă personală,
absorbante menstruale, scutece pentru
bebeluşi, scutece-chiloţel pentru bebeluşi,
şerveţele pentru bebeluşi, geluri dezinfectante
de mâini, şerveţele dezinfectante pentru mâini,
şerveţele umede, şerveţele sanitare de uz
menajer, alimente pentru bebeluşi, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
8. Tacâmuri de masă, tacâmuri de masă
de unică folosinţă, tacâmuri biodegradabile,
instrumente pentru prepararea alimentelor şi
anume: cuţite de feliat pâine, cuţite de întins
untul, cuţite de feliat brânză, cuţite de pizza,
cuţite de decojit legume, dispozitive de curăţat
cartofi, dispozitive de feliat ouă, dispozitive
de scos sâmburii din fructe, dispozitive de
zdrobit legume, dispozitive de tăiat pastele,
foarfece de legume, dispozitive de tăiat şi zdrobit
usturoi, răzători de bucătărie, mojare pentru
pisat (unelte de mână), cuţite de bucătărie,
ustensile de bucătărie acţionate manual pentru
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tăiat şi măcinat, ustensile de mână electrice
şi neelectrice pentru îngrijire personală şi artă
corporală precum aparate de ras, lame de
ras, ustensile pentru manichiură şi pedichiură,
ustensile de ondulat părul, unelte agricole, de
grădinărit şi de amenajare a teritoriului acţionate
manual.
9. Carduri de fidelitate (magnetice), carduri de
plată, cadou, carduri magnetice.
11. Aparate de iluminat, becuri, instalaţii de
iluminat, aprinzătoare, aparate pentru încălzire
și uscare personală, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), filtre pentru uz
casnic.
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, 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,
râşnite 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
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,
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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,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru 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,
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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.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă, articole
de gimnastică şi de sport, ornamente pentru
petreceri, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu
viu, fructe de mare, 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, 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, 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 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, 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,
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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, 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, mai ales 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 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.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
spirtoase (băuturi), lichioruri, anason (lichior),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi distilate, digestive (lichioruri şi spirtoase),
coniac, vodka, gin, cidru alcoolic, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, cocktail-uri alcoolice, hidromel (mied),
alcool din orez, rom, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comerţ şi
de informare a consumatorilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
distribuire de prospecte, direct sau prin poştă,
distribuire de eşantioane, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, prezentarea produselor în toate mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(732) 5 TG SMILE COFFEE SA , STR.

CORALULUI NR. 2, JUDEŢUL
ILFOV , BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
FIVE TO GO

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

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), cafea, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), cafea liofilizată,
cafea aromată, cafea solubilă, cafea măcinată,
cafea decafeinizată, cafea verde, arome de
cafea, cafea cu lapte, esențe de cafea, cafea cu
ciocolată, cafea de malţ, cafea cu gheață, băuturi
din cafea, pungi cu cafea, doze cu cafea, capsule
cu cafea, cafea gata preparată, amestecuri de
cafea, concentrate de cafea, boabe de cafea,
înlocuitori de cafea, înlocuitor de cafea pe bază
de cicoare, înlocuitori de cafea (pe bază de
cereale sau
cicoare), uleiuri de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, boabe de
cafea prăjite, boabe de cafea măcinate, esențe
de cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
cicoare (înlocuitori de cafea), amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea, extracte
de cafea de malţ, amestecuri de cafea și cicoare,
amestecuri de cafea și malț, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), umpluturi pe bază de
cafea, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
boabe de cafea învelite în zahăr, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, cicoare pentru
utilizare ca înlocuitori de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, băuturi cu gheață pe
bază de cafea, băuturi gata preparate pe bază
de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
orz

destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru băuturi,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cicoare utilizate ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare utilizate
ca înlocuitori pentru cafea, filtre sub formă de
pliculețe pline cu cafea, amestecuri de cicoare
folosite ca înlocuitori de cafea, preparate pentru
fabricarea de băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cafea cu
conținut de lapte, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, brioşe, clătite, chipsuri pe bază de
cereale, covrigei, floricele de porumb, fulgi din
cereale, gustări pe bază de cereale, hot dog
(sandvişuri), pizza, plăcinte, sandvişuri, batoane
de cereale şi batoane energizante, cornuri,
amestecuri de ceai, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi dulci, produse
apicole de uz alimentar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
comerţ cu amănuntul online pentru muzică şi
filme descărcabile şi preînregistrate, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de comerţ cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decoraţiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informaţiei, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi îngheţate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălţăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îngheţată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu şerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conţinut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuţite de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul

prin corespondenţă în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin reţele informatice mondiale
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
reţele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genţi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaţionale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălţăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole utilizate împreună cu
tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informaţiei, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi îngheţate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îngheţată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuţite de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de
vânzare cu ridicata în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu şerbeturi, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
ceainării, pizzerii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii furnizate
de cafenele, servicii furnizate de coffee-shopuri,
consiliere în domeniul culinar, furnizarea de
informații referitoare la servicii de cafenele
mobile, servirea cafelei.

───────
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(732) DIVIZIA DE PAZĂ ŞI ORDINE SJP

SRL, STR. DRĂGĂNEŞTI, NR.
9, CORPUL A, JUDEŢUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

DIVIZIA DE PAZA
SI ORDINE S.J.P.

(531) Clasificare Viena:
24.01.09; 24.01.13; 03.07.01; 26.01.15;
26.01.16; 01.01.04; 29.01.13

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

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
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