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Cereri Mărci publicate în 03/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

3 M 2020 07722 27/10/2020 ALIȚIA BĂNICĂ eva eden WITH LOVE FOR
CLOTHES

4 M 2020 07723 27/10/2020 DEICO GAMES SRL MATHIAS CIMENT

5 M 2020 07724 27/10/2020 DANCO TRADE FACILITY SRL Pandy Toys

6 M 2020 07725 27/10/2020 MINISTERUL ECONOMIEI,
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE
AFACERI

Casa Turismului Românesc

7 M 2020 07726 27/10/2020 NIKOLAOS SANIDAS Cador horeca

8 M 2020 07727 27/10/2020 PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(SOCIAL-LIBERAL)

SOCIAL - LIBERAL

9 M 2020 07728 27/10/2020 NICOLAE IONUT PASCU
DANIEL CATALIN DUMITRU

BARONLINE

10 M 2020 07729 27/10/2020 MEDIPLUS EXIM SRL Dr. Hart EnteroSafe

11 M 2020 07730 27/10/2020 MAGNAPHARM MARKETING &
SALES ROMANIA SRL

Soare fericit, în orice anotimp

12 M 2020 07731 27/10/2020 DANCO TRADE FACILITY SRL Bunny Kids

13 M 2020 07732 27/10/2020 S.C. AMZ RANK SUPORT
S.R.L.

bellfyd

14 M 2020 07733 27/10/2020 WOODY PRODUCTS &
SERVICES SRL

WOODY

15 M 2020 07734 27/10/2020 GRADINA URBANA CONCEPT
S.R.L.

GRĂDINA URBANĂ

16 M 2020 07735 27/10/2020 GRADINA URBANA CONCEPT
S.R.L.

GRADINA URBANA CONCEPT

17 M 2020 07736 27/10/2020 IONUT NITU DREAM HOUSES CONSTRUCT

18 M 2020 07737 27/10/2020 SERVE CEPTURA SRL Cuvée Alexandru -2017-

19 M 2020 07738 27/10/2020 TRANSPARENT DESIGN SRL TRANSPARENT design

20 M 2020 07739 27/10/2020 ANCA-IONELA EFTIME-
PENESCU

EDITURA EPICA

21 M 2020 07740 27/10/2020 LAURENȚIU MIHAI BĂRĂGĂU 2 cocoși - GUSTUL PUIULUI DE
CASĂ

1 M 2020 07705 26/10/2020 MEDEEA ILIOPOLOS MVET cabinet şi farmacie
veterinară

2 M 2020 07707 26/10/2020 BLUESET IMPEX SRL food - mall.ro PROASPAT.
AVANTAJOS. SIMPLU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 07741 27/10/2020 MARTENS S.A. COZIA

23 M 2020 07742 27/10/2020 RONIC GENERAL SERVICES
SRL

EMPATH

24 M 2020 07743 27/10/2020 S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L Piețe REȘIȚA

25 M 2020 07744 27/10/2020 S.C. MARTENS S.A. MA DONNA

26 M 2020 07745 27/10/2020 S.C. REALLIZE CONSULT
S.R.L.

CONSTRUCTIV

27 M 2020 07746 27/10/2020 S.C. LONG FOOD LIFE S.R.L. Dr. Cătină

28 M 2020 07748 27/10/2020 LAROPHARM SRL BUBULIN

29 M 2020 07749 27/10/2020 ALINA DAMEAN fostul meu - portalul de referinta
al angajatorilor

30 M 2020 07750 27/10/2020 ALINA DAMEAN SANITARUL

31 M 2020 07751 27/10/2020 CABINET INDIVIDUAL
GABRIEL ALBU

Albu Legal

32 M 2020 07752 27/10/2020 CABINET INDIVIDUAL
GABRIEL ALBU

33 M 2020 07753 27/10/2020 CABINET INDIVIDUAL
GABRIEL ALBU

ALBU LEGAL

34 M 2020 07754 27/10/2020 DAMILA SRL 9 Coline

35 M 2020 07755 27/10/2020 MAKE BUSINESS
MANAGEMENT SRL

KaLaMACHE RESTAURANT
PESCĂRESC PEŞTE ŞI
PRODUSE DIN PEŞTE

36 M 2020 07756 27/10/2020 SMART CENTER SOLUTION
S.R.L.

Money STUDIO

37 M 2020 07757 27/10/2020 KTB PROMOTION S.R.L. GOOD OLD DAYS-G.O.D.

38 M 2020 07758 27/10/2020 ELECTRONIC LIVE SRL eLive

39 M 2020 07759 27/10/2020 FAGIA S.R.L. DOMENIUL SCHIABIL
TRANSALPINA

40 M 2020 07760 27/10/2020 SERVE CEPTURA SRL SERVE SINCE 1994 Cuvée
Maxence 2019

41 M 2020 07761 27/10/2020 AUTOMOBILUS
INTERNATIONAL SRL

automobilus

42 M 2020 07763 27/10/2020 ORIGINAL DEALS RO S.R.L. ORIGINAL DEALS

43 M 2020 07764 27/10/2020 DAN ALEX PETIANU Pupila

44 M 2020 07765 27/10/2020 S.C. SUPER ECO-CASA SRL eco iluminat
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PREOT EDUARD SECHEL, NR.
19C, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MVET cabinet şi
farmacie veterinară

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08; 03.01.16; 24.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

5. Aditivi medicinali pentru hrana animalelor,
aditivi pentru furaje de uz medical, antibiotice
pentru pești, capsule pentru medicamente,
capsule vândute goale pentru produse
farmaceutice, loțiuni pentru câini de uz veterinar,
celule stem pentru uz veterinar, celule vii
de uz veterinar, preparate chimice de uz
veterinar, ciment pentru copitele animalelor,
enzime de uz veterinar, preparate enzimatice
de uz veterinar, extract din scoarță de uz
veterinar, feromoni pentru animale de companie,
grăsimi de uz medical sau veterinar, grăsimi
de uz veterinar, loțiuni de uz veterinar,
medicamente de uz veterinar, medicație de
uz veterinar pentru calmarea durerii, nisip
digestsiv pentru păsări, picături de ochi,
preparate cu oligoelemente pentru consum
uman și animal, picături pentru ochi medicinale,
preparate bacteriene de uz veterinar, preparate
bacteriologice de uz veterinar, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate cu
aminoacizi de uz veterinar, preparate cu
minerale și vitamine, preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate farmaceutice pentru
animale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate pe bază de cantaride
de uz veterinar, preparate pe bază de
oligoelemente pentru animale, preparate și
substanțe veterinare, repelenţi pentru câini,

pulbere de scoarță de uz veterinar, reactivi
utilizați în teste genetice în medicina veterinară,
secvențe de acizi nucleici de uz medical și
veterinare, sprayuri cu lichide pentru bandajare
de uz medical, șampoane medicinale pentru
animale de companie, stimulente alimentare
pentru animale, substanțe medicamentoase
pentru tratarea mameloanelor la vacile de
lapte, suplimente alimentare antibiotice pentru
animale, suplimente nutritive de uz veterinar,
suplimente pentru furaje de uz veterinar, ulei
din lemn de santal pentru scopuri medicale,
farmaceutice și veterinare, vaccinuri, vaselină de
uz medical sau veterinar, produse veterinare.
31. Alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
ficat pentru hrănirea pisicilor, alimente cu gust
de pui pentru hrănirea câinilor, alimente cu
gust de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente
la conservă pentru animale, alimente pe bază
de lapte pentru animale, alimente pe bază de
ovăz pentru animale, alimente pentru animale
care dau lapte, alimente pentru animale de
fermă, alimente pentru animale marine, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
alimente pentru animale, pe bază de lapte,
alimente pentru căței, alimente pentru găini,
alimente pentru oi, alimente pentru păsări de
curte, alimente pentru pisici, alimente pentru
pisici pe bază de sau care conțin pește, alimente
pentru viței, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente sub formă de inele
pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de semințe
sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea vitelor,
făină de arahide pentru animale, turte de arahide
pentru animale, arpacaș pentru păsări, biscuiți
de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, bulgări de sare pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, băuturi pentru pisici, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
reziduuri din tratarea grăunțelor de cereale,

(210) M 2020 07705
(151) 26/10/2020
(732) MEDEEA ILIOPOLOS, STR.
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pentru hrana animalelor, crevete în saramură
pentru hrană de pești, delicatese pentru păsări,
comestibile, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, drojdie pentru nutreț de animale,
drojdie uscată activă pentru animale, substante
alimentare fortifiante pentru animale, furaje
pentru cai, fân, făină de ovăz pentru consum de
către animale, făină de pește pentru consumul
animal, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), făină din semințe de in pentru consum
animal, făină pentru animale, germeni de grâu
pentru consum animal, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, hrană
de animale derivată din fân, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, hrană de animale
derivată din materie vegetală, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub formă
de nuci, hrană la conservă care conține carne
pentru animale tinere, hrană la conservă pentru
câini, hrană la conservă pentru pisici, hrană
mixtă pentru animale, hrană pe bază de cereale
pentru animale, hrană pe bază de sos de soia
(hrană pentru animale), hrană pentru animale de
companie, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru căței, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), mâncare pentru hamsteri, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
nutreț fortifiant pentru animale, nisip pentru găini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă, oase de mestecat pentru câini, produse
pentru îngrășarea animalelor, înlocuitori de lapte
pentru utilizare ca alimente pentru animale, oase
pentru câini, oase și batoane de mestecat pentru
animale domestice, făină de orez (nutreț), orez
natural utilizat ca furaj pentru animale, ovăz
pentru a fi consumați de animale, oxid de calciu
pentru furaje, ovăz procesat pentru consum de
către animale, pastă de amidon (hrană pentru
animale), turte de porumb pentru vite, porumb
pentru consum de către animale, praf de semințe
de ulei pentru animale, preparate alimentare
pentru albine, preparate alimentare pentru câini,

preparate alimentare pentru pisici, preparate
comestibile pentru cai, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, prăjituri de ovăz
pentru a fi consumate de animale, prăjituri din
cereale pentru animale, hrană pentru păsări,
produse pentru păsări ouătoare, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente pentru
animale, substanțe nutritive (hrană) pentru pești,
substanțe de alimentare pentru albine, săruri
minerale pentru bovine, tablete de drojdie pentru
a fi consumate de animale, turte de oleaginoase,
sare pentru vite, urluială (hrană pentru animale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
aditivi medicinali pentru hrana animalelor, aditivi
pentru furaje de uz medical, antibiotice pentru
pești, capsule pentru medicamente, capsule
vândute goale pentru produse farmaceutice,
loțiuni pentru câini, celule stem pentru uz
veterinar, celule vii de uz veterinar, preparate
chimice de uz veterinar, ciment pentru copitele
animalelor, enzime de uz veterinar, preparate
enzimatice de uz veterinar, extract din scoarță
de uz veterinar, feromoni pentru animale
de companie, grăsimi de uz medical sau
veterinar, grăsimi de uz veterinar, loțiuni de
uz veterinar, medicamente de uz veterinar,
medicație de uz veterinar pentru calmarea
durerii, nisip digestsiv pentru păsări, picături
de ochi, preparate cu oligoelemente pentru
consum uman și animal, picături pentru ochi
medicinale, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz veterinar,
preparate biochimice de uz veterinar, preparate
cu aminoacizi de uz veterinar, preparate cu
minerale și vitamine, preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate farmaceutice pentru
animale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate pe bază de cantaride
de uz veterinar, preparate pe bază de
oligoelemente pentru animale, preparate și
substanțe veterinare, produse repulsive pentru
câini, pulbere de scoarță de uz veterinar, reactivi
utilizați în teste genetice în medicina veterinară,
secvențe de acizi nucleici de uz medical și
veterinare, sprayuri cu lichide pentru bandajare,
șampoane medicinale pentru animale de
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companie, stimulente alimentare pentru animale,
substanțe pentru tratarea mameloanelor la
vacile de lapte, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente nutritive de uz
veterinar, suplimente pentru furaje de uz
veterinar, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
vaccinuri, vaselină de uz medical sau veterinar,
produse veterinare, căsuțe pentru animale de
companie, așternuturi pentru pisici, case de
joacă pentru animale de companie, cotețe
pentru animale, coșuri pentru câini, coșuri
pentru pisici, cuibare, culcușuri pentru animale
de companie, culcușuri pentru animale de
interior, culcușuri portabile pentru animale de
companie, cutii de cuibare pentru animale,
cuști pentru animale de companie, cuști pentru
câini, căsuțe pentru păsări, rame pentru stupi,
perne pentru animale de companie, trape
pentru pisici din materiale nemetalice, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, stâlpi de zgâriat pentru pisici,
capcane neelectrice pentru insecte, capcane
pentru animale, curse pentru șoareci, curse
pentru animale dăunătoare, pliciuri de muște,
produse cu ultrasunete pentru respingerea
animalelor dăunătoare, dispozitive electrice
pentru atragerea și omorârea insectelor,
dispozitive cu ultrasunete pentru îndepărtarea
țânțarilor, acvarii și vivarii, adăpători, adăpători
acționate de animale domestice, piepteni pentru
animale, biberoane pentru animale mici, boluri
pentru peștișori, perii pentru cai, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, colivii pentru păsări, colivii pentru
păsări domestice, cuști de sârmă pentru animale
domestice, cuști metalice de uz casnic, căușe
pentru hrana canină, dispozitive de hrănire
pentru hrănirea păsărilor în colivii, dispozitive
de hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, dispozitive de alimentare
pentru animale domestice acționate de acestea,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în natură, dispozitive de hrănire pentru păsări,
dispozitive de hrănire pentru păsări sub
formă de recipiente, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, litiere pentru pisici,
litiere pentru păsări, litiere pentru animale de
companie, litiere automate pentru animale de
companie, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor

animalelor de companie, lopățele pentru
îndepărtarea excrementelor animalelor, lopățele
pentru curățarea litierelor animalelor de casă,
mănușă de toaletat animale de companie, ouă
de ipsos puse în cuibare, păr de animale (perii
și pensule), perii anti-năpârlire pentru animale
de companie, perii de dinți pentru animale,
perii de sârmă pentru cai, perii pentru animale
de companie, perii pentru coamă (piepteni
pentru cai), perii pentru îngrijirea animalelor,
piepteni pentru cai, perii pentru țesălarea cailor,
piepteni pentru animale domestice, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
păsări (inele pentru -), recipiente din plastic
pentru distribuirea de mâncare animalelor de
companie, alimente care conțin ficat pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin fosfat
pentru hrănirea animalelor, alimente cu gust de
carne de vită pentru hrănirea câinilor, alimente
cu gust de carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de ficat pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente la conservă pentru animale, alimente
pe bază de lapte pentru animale, alimente pe
bază de ovăz pentru animale, alimente pentru
animale care dau lapte, alimente pentru animale
de fermă, alimente pentru animale marine,
alimente pentru animale, care conțin extracte
din plante, alimente pentru animale, pe bază
de lapte, alimente pentru căței, alimente pentru
găini, alimente pentru oi, alimente pentru pisici
pe bază de sau care conțin pește, alimente
pentru viței, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru păsări de curte,
alimente pentru pisici, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, bulgări de sare pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, băuturi pentru pisici, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
reziduuri din tratarea grăunțelor de cereale,
pentru hrana animalelor, crevete în saramură
pentru hrană de pești, delicatese pentru păsări,
comestibile, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, drojdie pentru nutreț de animale,
drojdie uscată activă pentru animale, substante
alimentare fortifiante pentru animale, furaje
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pentru cai, fân, făină de ovăz pentru consum de
către animale, făină de pește pentru consumul
animal, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), făină din semințe de in pentru consum
animal, făină pentru animale, germeni de grâu
pentru consum animal, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, hrană
de animale derivată din fân, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, hrană de animale
derivată din materie vegetală, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub formă
de nuci, hrană la conservă care conține carne
pentru animale tinere, hrană la conservă pentru
câini, hrană la conservă pentru pisici, hrană
mixtă pentru animale, hrană pe bază de cereale
pentru animale, hrană pe bază de sos de soia
(hrană pentru animale), hrană pentru animale de
companie, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru căței, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), mâncare pentru hamsteri, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
nutreț fortifiant pentru animale, nisip pentru găini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă, oase de mestecat pentru câini, produse
pentru îngrășarea animalelor, înlocuitori de lapte
pentru utilizare ca alimente pentru animale, oase
pentru câini, oase și batoane de mestecat pentru
animale domestice, făină de orez (nutreț), orez
natural utilizat ca furaj pentru animale, ovăz
pentru a fi consumați de animale, oxid de calciu
pentru furaje, ovăz procesat pentru consum de
către animale, pastă de amidon (hrană pentru
animale), turte de porumb pentru vite, porumb
pentru consum de către animale, praf de semințe
de ulei pentru animale, preparate alimentare
pentru albine, preparate alimentare pentru câini,
preparate alimentare pentru pisici, preparate
comestibile pentru cai, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, prăjituri de ovăz
pentru a fi consumate de animale, prăjituri din
cereale pentru animale, hrană pentru păsări,
produse pentru păsări ouătoare, preparate

pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, substanțe nutritive (hrană)
pentru pești, substanțe de alimentare pentru
albine, săruri minerale pentru bovine, tablete
de drojdie pentru a fi consumate de animale,
turte de oleaginoase, sare pentru vite, urluială
(hrană pentru animale), publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, publicitate online,
publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială.
44. Chirurgie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor, extracție de spermă de animale,
furnizare de informatii in domeniul veterinar,
furnizare de informații cu privire la creșterea
animalelor, introducere de microcipuri sub pielea
animalelor de companie, în scopul localizării
și identificării, furnizare de informații despre
servicii veterinare, masaj pentru cai, masaj
pentru câini, reabilitare fizică, reintroducerea și
ocrotirea animalelor sălbatice, servicii agricole
și veterinare, servicii chirurgicale veterinare,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru animale, servicii de
asistență în domeniul veterinar, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea peștilor, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea păsărilor,
servicii de fecundare in vitro pentru animale,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, închiriere de aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, închiriere de
instrumente de medicină veterinară, îngrijirea
peștilor, îngrijirea păsărilor, servicii de informare
cu privire la industria farmaceutică veterinară,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet, servicii de inseminare artificială, servicii
de inventariere a animalelor sălbatice, servicii de
potcovit și de întreținere a copitelor cailor, servicii
de potcovărie, servicii de radiografie, servicii
de raționalizare a alimentației pentru animale,
servicii de spitale pentru animale de companie,
servicii de spitalizare pentru animale, servicii de
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testare a performanțelor animalelor, servicii de
tratament pentru animale sălbatice accidentate,
servicii de îngrijire a animalelor de companie,
servicii de îngrijire a peștilor de acvariu, servicii
de îngrijire a păsărilor de companie, servicii
pentru scăderea în greutate.

───────

DOROBANŢILOR CORP CLĂDIRE
C1, NR.669, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL - IOACARA
VALENTIN, STR. ORIZONTULUI
NR.1, BL.R10, AP.27, JUD.
PRAHOVA, CÂMPINA, 2150,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

food - mall.ro PROASPAT.
AVANTAJOS. SIMPLU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.19; 29.01.14

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

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

29. Fructe şi legume congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, unt, uleiuri şi
grăsimi alimentare, produse din legume şi cartofi
extrudate şi granulate şi altfel fabricate sau
prelucrate, nuci, nuci caju, fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume uscate, coapte
sau prăjite, unt de arahide, stafide, curmale,
smochine, nucă de cocos, dulceţuri, pasta de
tomate, conserve de legume.
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), tapioca,
manioc, orez, porumb, grâu sau alte produse
cerealiere extrudate şi granulate şi altfel fabricate
sau prelucrate, produse din ghimbir, ca produse
de cofetărie si jeleuri, napolitane, biscuiţi şi
covrigi, batoane muşii, constând în principal
din nuci, fructe uscate, seminţe de cereale
prelucrate, ciocolată şi produse din ciocolată,
sosuri.
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,
fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju, fistic,
migdale, alune, arahide şi seminţe, toate acestea
neprelucrate.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conţinut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esenţe, altele decât uleiurile esenţiale pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conţin extracte de
ceai, sifon, apă de masă, apă de izvor, apă
carbogazoasă, apă minerală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la

(210) M 2020 07707
(151) 26/10/2020
(732) BLUESET IMPEX SRL, B-DUL
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pachet și livrare la domiciliu, strângerea la
un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri din clasa 29,30,31,32 (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și 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 poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
39. Transport, ambalare și depozitare a
bunurilor, organizarea de călătorii, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum,
livrare și depozitare de bunuri, ambalare
de produse alimentare, servicii de distribuție,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de fast-fooduri,
catering, închirieri săli pentru reuniuni, servicii
de pizzerie, restaurant, baruri, cafenele, snack-
baruri, cofetarii, servicii de hotel, motel, pensiune
și camping, servicii de închirieri temporare,
servicii de rezervare hotel, motel, pensiune.

───────

(210) M 2020 07722
(151) 27/10/2020
(732) ALIȚIA BĂNICĂ, STR. INCLINATA

NR. 10, JUDEȚUL ILFOV, SAT
DOMNEȘTI, COMUNA DOMNEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

eva eden WITH LOVE
FOR CLOTHES

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.

───────

(210) M 2020 07723
(151) 27/10/2020
(732) DEICO GAMES SRL,

MARTINOVICS NR 9, JUDEȚUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520009, COVASNA, ROMANIA

(540)
MATHIAS CIMENT

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

19. Beton polimer, monumente din beton, dale
din beton, statui din beton, plăci din beton, bolarzi
din beton, plăci de beton, beton gata preparat,
recipiente din beton, sculpturi din beton, pereți
din beton, cărămizi de beton, beton pentru
monumente, figurine din beton, stâlpi din beton,
jardiniere din beton, beton pentru turnare, gravuri
în beton, finisaje texturate din beton, forme
nemetalice pentru beton, cofraje pentru beton,
nemetalice, articole decorative din beton turnat,
elemente de construcție din beton, busturi din
piatră, beton sau marmură, statuete din piatră,
beton sau marmură, elemente prefabricate de
construcții, din beton, plăci funerare din piatră,
beton sau marmură, pietre de mormânt din
piatră, beton sau marmură, obiecte de artă din
piatră, beton sau marmură, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă, materiale de construcții din beton
armat cu materiale plastice și fibră de sticlă.
20. Mobilă și mobilier, modele (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din lemn, statuete
confecționate din rășini sintetice, modele
(ornamente) confecționate din rășini sintetice.
40. Turnarea betonului, prelucrarea betonului.

───────
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(210) M 2020 07724
(151) 27/10/2020
(732) DANCO TRADE FACILITY SRL,

STR. EMIL RACOVITA NR. 7,
BL. 1, AP. 7, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pandy Toys

(531) Clasificare Viena:
03.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#16FF4A), roz (HEX #FF0099),
albastru (HEX #0000FF), mov (HEX
#990099), galben (HEX #FFCC00)

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

28. Jucării.
35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, prelucrare electronică a
comenzilor.

───────

(210) M 2020 07725
(151) 27/10/2020
(732) MINISTERUL ECONOMIEI,

ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE
AFACERI , CALEA VICTORIEI NR.
152, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010873, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Casa Turismului Românesc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 370
C)

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

35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 07726
(151) 27/10/2020
(732) NIKOLAOS SANIDAS, GRECIA,

MYTILINI, GRECIA
(540)

Cador horeca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
portocaliu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07727
(151) 27/10/2020
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE

(SOCIAL-LIBERAL), PIATA
PRESEI LIBERE NR. 1, CORP D1,
ET. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOCIAL - LIBERAL

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

16. Hârtie și carton, tiparituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artiști,
pensule, mașini de scris și articole de birou
(cu excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățămant (cu excepția aparatelor),
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materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiza și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 07728
(151) 27/10/2020
(732) NICOLAE IONUT PASCU,

STR. EROU RADU COSTACHE
NR. 15BIS, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
DANIEL CATALIN DUMITRU, STR.
IALOMITEI NR. 18, BL. B32, SC.
C, ET. 1, AP. 33, JUD. IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

BARONLINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
de club (divertisment sau educație), organizarea
și susținerea de concerte, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta decât

filmele publicitare, servicii de disc jockey, servicii
de discotecă, dublări, furnizarea de informații
în domeniul educației, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, producții de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de model pentru artiști,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, furnizarea de facilități pentru muzee
(prezentări, expoziții), servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producția
de spectacole, interpretarea în limbajului
semnelor, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de decoruri pentru scenă,
subtitrare, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, producții de teatru, servicii de agenție
de bilete (divertisment), traducere, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).
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───────

(210) M 2020 07729
(151) 27/10/2020
(732) MEDIPLUS EXIM SRL, STR.

CIOBANULUI, NR.133, JUDEŢUL
ILFOV, MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Dr. Hart EnteroSafe

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

5. Adjuvanți pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare, suplimente nutritive,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de vitamine,
suplimente alimentare proteice, preparate
farmaceutice de uz uman.
35. Publicitate, managementul afacerilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimentele alimentare, marketing, servicii de
vânzare cu ridicata a suplimentelor alimentare,
producția de clipuri publicitare în legătură
cu suplimentele alimentare, postarea de
afișe publicitare în legătură cu suplimentele
alimentare.

───────

(210) M 2020 07730
(151) 27/10/2020
(732) MAGNAPHARM MARKETING

& SALES ROMANIA SRL, STR.
AVIATOR POPIȘTEANU NR.
54A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Soare fericit, în orice anotimp

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

5. Adjuvanți pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare, suplimente nutritive,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de vitamine,
suplimente alimentare proteice, preparate
farmaceutice de uz uman.
35. Publicitate, managementul afacerilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimentele alimentare, marketing, servicii de
vânzare cu ridicata a suplimentelor alimentare,
producția de clipuri publicitare în legătură
cu suplimentele alimentare, postarea de
afișe publicitare în legătură cu suplimentele
alimentare.

───────

(210) M 2020 07731
(151) 27/10/2020
(732) DANCO TRADE FACILITY SRL,

STR. EMIL RACOVITA NR. 70,
BL. 1, ET. 1, AP. 7, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Bunny Kids

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

35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, prelucrare electronică a
comenzilor.

───────
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(210) M 2020 07732
(151) 27/10/2020
(732) S.C. AMZ RANK SUPORT

S.R.L., SAT COCONARI NR. 100,
JUDEŢUL BUZĂU
, POSTA CÎLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
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(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Clei pentru prins muște, hârtie pentru prins
muște, loțiune anti-muște, produse chimice
pentru tratarea manei, otravă pentru șobolani,
plasturi anti-țânțari pentru bebeluși, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate pentru
omorârea țânțarilor, care se aplică pe plasele
de țânțari, preparate pentru omorât muște,
produse care se aplică pe piele pentru
respingerea țânțarilor, produse pentru a
alunga păsările, produse pentru îndepărtarea
animalelor, produse repelente de țânțari,
repelenți folosiți pentru alungarea pisicilor,
spirale antițânțari, produse pentru spălarea
animalelor, produse pentru purificarea aer-ului,
deodorante wc, deodorante pentru automobile,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
tapițerie, deodorante, altele decât cele
de uz personal sau de uz veterinar,
dezodorizante pentru automobile, dezodorizante
pentru baie, dezodorizante pentru covoare,
dezodorizante pentru frigider, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile, gel
pentru dezodorizarea aerului, materiale care
absorb mirosurile, produse pentru odorizarea

aerului, produse pentru odorizarea aerului în
automobile, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, soluții contra bătăturilor, truse de prim
ajutor, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse medicinale pentru tratamentul
bucal.
7. Mașini de săpat, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, aparate de ridicare
și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini pentru ambalat, mașini de împachetat,
mașini de împachetat, mașini de ambalare,
mașini electrice de umplut, mecanisme de
deschidere și închidere, mașini de umplut,
aparate de curățat cu aburi, aparate de
curățat cu aburi de uz casnic, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate pentru spălat,
aspiratoare, mașini și aparate electrice de
curățat, echipament electric de curățare a
geamurilor, mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior, mașini
pentru perierea covoarelor, mături electrice,
vehicule pentru curățenie fără pilot, uscătoare
rotative (fără căldură), generatoare acționate cu
energie solară, instalații generatoare de energie,
automate (distribuitoare automate), aparate
de distribuire automată, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, distribuitoare de
săpun, mașini de pulverizat, pistoale de lipit
electrice, imprimante 3d, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini electrice rotative, mașini
pentru fabricarea țigărilor, mașini de ascuțit
lame, ascuțitoare electrice de cuțite, ascuțitori
electrice, benzi abrazive pentru mașini de șlefuit
electrice, cuțite electrice, cuțite și aparate de
ascuțit cuțite electrice, foarfece electrice, mașini
de ascuțit, mașini de ascuțit cuțite, mașini
electrice pentru feliat.
8. Bigudiuri electrice (ustensile acţionate
manual), instrumente de mână pentru ondularea
părului, non-electrice, ondulatoare electrice de
păr, ondulatoare non-electrice, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată, mașini de tuns, mașini de tăiat,
aparate de feliat legume, cutii pentru tacâmuri,
cuțit mic de bucătărie pentru cojirea fructelor
și legumelor, cuțite de bucătărie, cuțite de
bucătărie (neelectrice), cuțite de bucătărie cu
lamă subțire, cuțite de bucătărie folosite de
bucătărie, cuțite de bucătărie japoneze pentru
tocat mărunt, cuțite de bucătărie pentru felierea
peștelui, cuțite de masă, cuțite din ceramică,
cuțite pentru curățat legume (instrumente de
mână), cutite pentru legume, cuțite pentru
tăiat carnea, decojitoare de legume, non-
electrice, dispozitive de curățat cartofi (cuțite),
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dispozitive de tăiat alimente în cuburi, acționate
manual, dispozitive manuale de decojit legumele
(cuțite), dispozitive neelectrice de feliat alimente,
feliatoare de legume, feliatoare, acționate
manual, răzuitoare (cuțite), seturi de tacâmuri,
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tocătoare
de carne (unelte manuale), tocătoare de
legume (unelte manuale), tăietoare pentru cartofi
prăjiți, amestecătoare (unelte manuale), bricege
multifuncționale, deschizătoare de conserve
acționate manual, deschizătoare neelectrice de
conserve, aparate manuale pentru ondularea
parului, instrumente de ascuțit, unelte și
instrumente de ascuțit, acționate manual.
10. Aparate cu infraroșii de uz medical,
aparate de tracțiune (de uz medical), aparate
medicale pentru calmarea durerii, articole
ortopedice, bandaje adezive (suspensoare),
bandaje adezive de susținere, bandaje
compresive (elastice sau de susținere), bandaje
de susținere elastice, ciorapi elastici de
uz medical, ciorapi pentru varice, comprese
abdominale, dispozitive medicale de abraziune
pentru piele, dispozitive ortopedice din
silicon, bandaje compresive, aparate pentru
măsurarea glicemiei, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru monitorizarea pulsului,
aparate pentru monitorizarea presiunii arteriale,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru măsurarea pulsului, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
cu infraroșu de uz medical, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, irigatoare orale, aparate
utilizate pentru prevenirea sforăitului, cadre de
mers, cadre de mers cu roți, dopuri de urechi
pentru dormit, dopuri de urechi pentru protecție
împotriva zgomotelor, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate de masaj pentru ochi,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, dispozitive
pentru masarea picioarelor, mănuși pentru
masaj, scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, aparate pentru
vibromasaj, aparate pentru exerciții fizice de uz
terapeutic, aparate pentru exerciții musculare
folosite în scop medical, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, echipamente

electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
centuri pentru gravide, centuri pentru uz
ortopedic, centuri prenatale, de uz medical,
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, colanți
compresivi, corsete abdominale, genunchiere
(de susținere), tălpi ortopedice.
11. Aparate de reglare a apei, aparate folosite
la evaporare, evaporatoare, turnuri de răcire cu
evaporare, accesorii de iluminat, accesorii de
iluminat pentru exterior, accesorii electrice de
iluminat, accesorii pentru corpuri de iluminat,
aparate de iluminat, aparate de iluminat electrice
de interior, aparate de iluminat fixabile pe
tavan, aparate decorative electrice de iluminat,
aplice (corpuri electrice de iluminat), aplice de
perete, becuri cu led, becuri de format mic,
becuri de iluminat, becuri de lămpi, becuri
pentru lămpi cu descărcări în gaze, becuri
pentru proiectoare, benzi de lumină, butoane
de comandă iluminate, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu infraroșu,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat incandescent, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
aparate de iluminat pentru vehicule, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, faruri
pentru automobile, lanterne pentru automobile,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție, corpuri de
iluminat pentru automobile, aparate de iluminat
pentru vehicule, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule, spoturi, aparate de iluminat
pentru vehicule, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
luminat pentru vitrine, elemente de iluminat,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, lămpi pentru iluminat stradal, instalații
de iluminare electrice de interior, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat
pentru pomul de Crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul
de Crăciun, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de Crăciun,
lămpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi de
acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar, lămpi
de căutare portabile, lămpi de iluminat, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
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siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
pentru corturi, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru instalații electrice,
lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie fără suport, lampioane din hârtie,
portabile, lămpi uv cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi pentru pomul de Crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi stroboscopice (efecte de lumini), lămpi
stroboscopice (decorative), lanterne cu leduri,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, leduri ambientale,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări fără
flacără, lumânări cu led-uri, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de siguranță ce încorporeaza un senzor activat
de mișcare, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, panouri luminoase, proiectoare de
iluminat, surse de lumină luminescente, surse
de lumină cu spectru complet, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la USB, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâinilor
(altele decât accesoriile de îmbrăcăminte),
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, încălzitoare de buzunar, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), aparate pentru uscat mâinile,
pentru lavabouri, perne electrice, nu de uz
medical (electrice sau activate chimic), perne
încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite, neelectrice,
neutilizate în scop medical, pernuțe termice,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât cele
pentru tratamente medicale, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, șosete încălzite electric, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, uscător pentru mâini cu aer cald,
aprinzătoare electrice, aparate de făcut gheață,
aparate de răcire electrice, aparate frigorifice,
aparate pentru răcire, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate și mașini de fabricare a
cuburilor de gheață, elemente refrigerente,

evaporatoare pentru răcire, frigidere pentru vin,
frigidere portabile, instalații pentru răcirea apei
potabile, aeroterme electrice (de uz casnic),
aparat de încălzire a încăperilor cu aer cald (de
uz industrial), aparate combinate de încălzire
și aer condiționat, aparate cu aer cald, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire ambientală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru recircularea aerului,
aparate pentru încălzirea aerului, covoare
încălzite electric, difuzoare de aer, dispozitive
de încălzire cu ventilator, aparate cu ioni
accelerați (pentru tratarea aerului), aparate de
dezodorizare pentru răspândirea de arome în
autovehicule, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a aerului,
aparate de umidificare a aerului, aparate de
purificare a aerului, de uz menajer, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de umidificare, altele decât
cele pentru uz medical, aparate electrice de
dezodorizare a camerei, aparate pentru filtrarea
polenului, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, purificatoare
de aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
extractoare (ventilație sau aer condiționat),
încălzitoare electrice pentru picioare, instalații
de ventilare, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru încălzirea aerului, perdele
de aer, pături electrice, purificatoare de
aer portabile, radiatoare (încălzire), radiatoare
electrice, radiatoare electrice portabile, aparate
de aer condiționat de uz comercial, aparate
mobile de aer condiționat, unități de aer
condiționat pentru locuințe, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz casnic,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de birou
cu alimentare la usb, ventilatoare de masă,
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ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare electrice
portabile, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru instalațiile de
alimentare cu apă, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, filtre de aer, filtre de apă, filtre de praf,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
purificarea apei, filtre pentru tratarea apei,
instalații de filtrare a aerului, mașini de uscat
haine, încălzitoare electrice pentru prosoape,
rafturi de uscare, uscătoare (cu aer cald pentru
uscat rufe), uscătoare cu aburi, uscătoare
încălzite pentru prosoape, uscătoare pentru
tapiserie (de uz casnic), aeroterme, aparate de
distribuție a apei, aparate de saună, aparate
de saună facială, dispozitive de încălzire a apei
pentru dușuri, accesorii pentru fântâni, fântâni
de interior, fântâni decorative pentru masă, filtre
pentru apa potabilă, ionizatoare de apă, instalații
pentru purificarea apelor reziduale.
18. Haine de ploaie pentru câini, hamuri
(harnașament), lese de animale, lese pentru
animale lese pentru câini, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
câini, zgărzi pentru pisici, articole de voiaj,
bagaje, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
călătorie, bagaje de mână, borsete pentru
bărbați, borsete pentru scutece, borsete și
genți de purtat la brâu, casete pentru accesorii
de frumusețe, casete pentru monede, curele
de bagaje cu încuietori, curele pentru bagaje,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)
de călătorie, genți cu rotile, genți de plajă,
gentuțe cosmetice, genți universale de sport
cu rotile, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, mânere de
bastoane, mânere de baston.
20. Cuști pentru animale de companie,
așternuturi pentru pisici, coșuri pentru câini,
coșuri de dormit pentru animale domestice,
nu din metal, coșuri pentru pisici, cuști pentru
câini, cuști pentru animale de companie, paturi
pentru câini, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole pentru organizarea hainelor, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier), birouri,
dulapuri ca mobilier, dulapuri compartimentate,
dulapuri cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri
cu vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
siguranță, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru dormitor,

dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, etajere, etajere
de birou, etajere pentru încălțăminte, lăzi de
depozitare, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru mobilă, din plastic, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mese
de camping, mobilier baie, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de bucătărie, mobilier de
exterior, mobilier de grădină, mobilier încastrat,
mobilier pentru dormitor, oglinzi (mobilier),
oglinzi de baie, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), oglinzi de perete, oglinzi decorative,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, perne
pentru scaune, agățători pentru haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
unități de mobilier.
21. Aparate electrice pentru omorârea
insectelor, capcane electrice pentru insecte,
capcane neelectrice pentru insecte, capcane
pentru dăunători, capcane pentru insecte,
capcane pentru rozătoare, capcane pentru
șobolani, curse pentru șoareci, aparate de
curățat scame, electrice sau neelectrice, aparate
pentru îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii,
huse pentru mese de călcat, mese de călcat,
pânze pentru călcat, suporturi pentru fiare
de călcat, aparat pentru curățarea dinților și
gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
dispensere de ață dentară, distribuitoare de
pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare orale,
altele decât cele pentru uz stomatologic, peri
pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, periuțe
pentru limbă, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare pentru cosmetice, bare
pentru prosoape, bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, bureți pentru exfolierea
pielii, ustensile cosmetice, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare de săpun,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, papuci pentru exfoliere, perii cosmetice,
perii de baie, perii pentru curățarea pielii, perii
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pentru spate, pipete pentru uz casnic, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru role de hârtie igienică, suporturi pentru
prosoape, suporturi pentru perii pentru closet,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru săpun de mâini,
suporturi pentru săpunuri, suporturi verticale
pentru hârtie igienică, ustensile de toaletă, truse
de toaletă cu conținut, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
pulverizatoare de parfum, bile pentru uscător,
bureți metalici, bureți de menaj, bureți de baie,
aparate de gătit sub vid, recipiente termoizolante
pentru băuturi, boluri din plastic (recipiente de
uz casnic), boluri din plastic (vase), recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie, vase
pentru bucătărie, capace izolante pentru farfurii
și vase, căni din ceramică, cești, instrumente
pentru tăiat coca, coșuri de gunoi din metal,
coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru gunoi),
coșuri de rufe, cratițe, cutii pentru monezi
(pușculițe), distribuitoare de băuturi, neelectrice,
farfurii, nu din metal prețios, farfurioare, filtre de
cafea neelectrice, forme (ustensile de bucătărie),
forme pentru gătit, suporturi de grătare, grătare
(neelectrice), mașini de tocat carne neelectrice,
mănuși de bucătărie, oale de gătit, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, oliviere,
oliviere pentru ulei și oțet, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie, palete
de uz casnic, perii pentru legume cu dispozitive
de răzuit, râșnițe de piper manuale, răcitoare
pentru băuturi (recipiente), răcitoare pentru
sticle (recipiente), rafturi ajustate pentru hârtie
de șters, uscat, lustruit și curățat, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru legume, rasnite
pentru sare si piper, râșnițe de piper, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe neelectrice,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru oțet, servicii (veselă), set
recipiente de bucătărie, seturi de condimente,
spatule (ustensile de bucătărie), sticle din plastic,
sticle pentru sportivi (goale), storcătoare de
lămâie, storcătoare de suc, storcătoare pentru
sucuri de fructe, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi pentru capace de oale, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, suporturi pentru pahare
(articole de masă), suporturi pentru veselă,
suporturi ramificate pentru căni, tăvi pentru
servit masă, tăvi pentru scurs, tăvi turnante

(pentru bucătărie), termosuri, tigăi, tocătoare,
tocătoare din lemn pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, ustensile de bucătărie din silicon,
ustensile de menaj, vase.
25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, benzi antiperspirante pentru încheietură,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere sport, bustiere, ciorapi de atletism,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
colanți, corsete, corsete pentru talie, haine de
casă, haine de iarnă, haine de ploaie, halate
de baie, halate de casă, halate, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte țesută,
lavaliere, lenjerie de corp funcțională, maiouri,
mănuși, pantaloni, pantaloni colanți, șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete,
papuci de baie, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), saboți,
pantofi de sport, branțuri, tălpi de papuci.
28. Aparate de gimnastică, aparate de
antrenament eliptice, aparate de interior pentru
fitness, aparate de gimnastică portabile de
uz casnic, aparate pentru antrenament sportiv,
aparate pentru antrenamente (exerciții fizice),
apărători de genunchi (articole de sport),
articole de gimnastică, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
bănci de uz sportiv, benzi pentru exerciții,
echipament pentru înot, echipamente pentru
sport, genunchiere pentru atleți, jocuri sportive,
mingi de sport, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, protecții de corp pentru sport, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare si
marketing, consultanta in marketing, promovare,
publicitate si marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing si materiale promoţionale,
prezentarea de produse si servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
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expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul
şi prin intermediul reţelelor informatice mondiale
a produselor: clei pentru prins muște,
hârtie pentru prins muște, loțiune anti-muște,
(produse chimice pentru tratarea manei,
otravă pentru șobolani, plasturi anti-țânțari
pentru bebeluși, preparate pentru distrugerea
insectelor, preparate pentru omorârea țânțarilor,
care se aplică pe plasele de țânțari, preparate
pentru omorât muște, produse care se aplică
pe piele pentru respingerea țânțarilor, produse
pentru a alunga păsările, produse pentru
îndepărtarea animalelor, produse repelente
de țânțari, repelenți folosiți pentru alungarea
pisicilor, spirale antițânțari, produse pentru
spălarea animalelor, produse pentru purificarea
aerului, deodorante wc, deodorante pentru
automobile, deodorante pentru pantofi ,
deodorante pentru tapițerie, deodorante, altele
decât cele de uz personal sau de uz veterinar,
dezodorizante pentru automobile, dezodorizante
pentru baie, dezodorizante pentru covoare,
dezodorizante pentru frigider, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile, gel
pentru dezodorizarea aerului, materiale care
absorb mirosurile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru odorizarea aerului în
automobile, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, soluții contra bătăturilor, truse de prim
ajutor, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse medicinale pentru tratamentul
bucal, mașini de săpat, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, aparate de
ridicare și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini pentru ambalat, mașini de împachetat,
mașini de împachetat, mașini de ambalare,
mașini electrice de umplut, mecanisme de
deschidere și închidere, mașini de umplut,
aparate de curățat cu aburi, aparate de
curățat cu aburi de uz casnic, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate pentru spălat,
aspiratoare, mașini și aparate electrice de
curățat, echipament electric de curățare a
geamurilor, mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior, mașini
pentru perierea covoarelor, mături electrice,
vehicule pentru curățenie fără pilot, uscătoare
rotative (fără căldură), generatoare acționate cu
energie solară, instalații generatoare de energie,
automate (distribuitoare automate), aparate
de distribuire automată, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, distribuitoare de
săpun, mașini de pulverizat, pistoale de lipit
electrice, imprimante 3d, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru
fixat și asamblat, mașini electrice rotative,
mașini pentru fabricarea țigărilor, mașini de

ascuțit lame, ascuțitoare electrice de cuțite,
ascuțitori electrice, benzi abrazive pentru mașini
de șlefuit electrice, cuțite electrice, cuțite și
aparate de ascuțit cuțite electrice, foarfece
electrice, mașini de ascuțit, mașini de ascuțit
cuțite, mașini electrice pentru feliat, bigudiuri
electrice, instrumente de mână pentru ondularea
părului, non-electrice, ondulatoare electrice de
păr, ondulatoare non-electrice, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată, mașini de tuns, mașini de tăiat,
aparate de feliat legume, cutii pentru tacâmuri,
cuțit mic de bucătărie pentru cojirea fructelor și
legumelor, cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,
cuțite de bucătărie folosite de bucătarie, cuțite
de bucătărie japoneze pentru tocat mărunt, cuțite
de bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite de
masă, cuțite din ceramică, cuțite pentru curățat
legume (instrumente de mână), cutite pentru
legume, cuțite pentru tăiat carnea, decojitoare
de legume, non-electrice, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat alimente în
cuburi, acționate manual, dispozitive manuale de
decojit legumele (cuțite), dispozitive neelectrice
de feliat alimente, feliatoare de legume,
feliatoare, acționate manual, răzuitoare (cuțite),
seturi de tacâmuri, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri), tocătoare de carne (unelte manuale),
tocătoare de legume (unelte manuale),
tăietoare pentru cartofi prăjiți, amestecătoare
(unelte manuale), bricege multifuncționale,
deschizătoare de conserve acționate manual,
deschizătoare neelectrice de conserve, aparate
manuale pentru ondularea parului, instrumente
de ascuțit, unelte și instrumente de ascuțit,
acționate manual, aparate cu infraroșii de
uz medical, aparate de tracțiune (de uz
medical), aparate medicale pentru calmarea
durerii, articole ortopedice, bandaje adezive
(suspensoare), bandaje adezive de susținere,
bandaje compresive (elastice sau de susținere),
bandaje de susținere elastice, ciorapi elastici
de uz medical, ciorapi pentru varice,
comprese abdominale, dispozitive medicale de
abraziune pentru piele, dispozitive ortopedice
din silicon, bandaje compresive, aparate pentru
măsurarea glicemiei, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru monitorizarea pulsului,
aparate pentru monitorizarea presiunii arteriale,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru măsurarea pulsului, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
cu infraroșu de uz medical, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, irigatoare orale, aparate
utilizate pentru prevenirea sforăitului, cadre de
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mers, cadre de mers cu roți, dopuri de urechi
pentru dormit, dopuri de urechi pentru protecție
împotriva zgomotelor, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate de masaj pentru ochi,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, dispozitive
pentru masarea picioarelor, mănuși pentru
masaj, scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, aparate pentru
vibromasaj, aparate pentru exerciții fizice de uz
terapeutic, aparate pentru exerciții musculare
folosite în scop medical, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
centuri pentru gravide, centuri pentru uz
ortopedic, centuri prenatale, de uz medical,
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, colanți
compresivi, corsete abdominale, genunchiere
(de susținere), tălpi ortopedice, aparate de
reglare a apei, aparate folosite la evaporare,
evaporatoare, turnuri de răcire cu evaporare,
accesorii de iluminat, accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru corpuri de iluminat, aparate
de iluminat, aparate de iluminat electrice de
interior, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate decorative electrice de iluminat, aplice
(corpuri electrice de iluminat), aplice de perete,
becuri cu led, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lămpi, becuri pentru
lămpi cu descărcări în gaze, becuri pentru
proiectoare, benzi de lumină, butoane de
comandă iluminate, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu infraroșu,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat incandescent, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
aparate de iluminat pentru vehicule, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, faruri
pentru automobile, lanterne pentru automobile,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție, corpuri de
iluminat pentru automobile, aparate de iluminat
pentru vehicule, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule, spoturi, aparate de iluminat

pentru vehicule, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
luminat pentru vitrine, elemente de iluminat,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, lămpi pentru iluminat stradal, instalații
de iluminare electrice de interior, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat
pentru pomul de Crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de Crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul
de Crăciun, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de Crăciun,
lămpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi de
acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar, lămpi
de căutare portabile, lămpi de iluminat, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
pentru corturi, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru instalații electrice,
lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie fără suport, lampioane din hârtie, portabile,
lămpi UV cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi stroboscopice (efecte de lumini), lămpi
stroboscopice (decorative), lanterne cu leduri,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, leduri ambientale,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări fără
flacără, lumânări cu led-uri, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de siguranță ce încorporează un senzor activat
de mișcare, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, panouri luminoase, proiectoare de
iluminat, surse de lumină luminescente, surse
de lumină cu spectru complet, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la USB, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâinilor
(altele decât accesoriile de îmbrăcăminte),
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dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, încălzitoare de buzunar, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), aparate pentru uscat mâinile,
pentru lavabouri, perne electrice, nu de uz
medical (electrice sau activate chimic), perne
încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite, neelectrice,
neutilizate în scop medical, pernuțe termice,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât cele
pentru tratamente medicale, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, șosete încălzite electric, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, uscător pentru mâini cu aer cald,
aprinzătoare electrice, aparate de făcut gheață,
aparate de răcire electrice, aparate frigorifice,
aparate pentru răcire, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate și mașini de fabricare a
cuburilor de gheață, elemente refrigerente,
evaporatoare pentru răcire, frigidere pentru vin,
frigidere portabile, instalații pentru răcirea apei
potabile, aeroterme electrice (de uz casnic),
aparat de încălzire a încăperilor cu aer cald (de
uz industrial), aparate combinate de încălzire
și aer condiționat, aparate cu aer cald, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire ambientală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru recircularea aerului,
aparate pentru încălzirea aerului, covoare
încălzite electric, difuzoare de aer, dispozitive
de încălzire cu ventilator, aparate cu ioni
accelerați (pentru tratarea aerului), aparate de
dezodorizare pentru răspândirea de arome în
autovehicule, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a aerului,
aparate de umidificare a aerului, aparate de
purificare a aerului, de uz menajer, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de umidificare, altele decât
cele pentru uz medical, aparate electrice de
dezodorizare a camerei, aparate pentru filtrarea
polenului, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive

pentru curățarea aerului, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, purificatoare
de aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
USB pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
extractoare (ventilație sau aer condiționat),
încălzitoare electrice pentru picioare, instalații
de ventilare, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru încălzirea aerului, perdele
de aer, pături electrice, purificatoare de
aer portabile, radiatoare (încălzire), radiatoare
electrice, radiatoare electrice portabile, aparate
de aer condiționat de uz comercial, aparate
mobile de aer condiționat, unități de aer
condiționat pentru locuințe, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz casnic,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de birou cu
alimentare la USB, ventilatoare de masă,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare electrice
portabile, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru instalațiile de
alimentare cu apă, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, filtre de aer, filtre de apă, filtre de praf, filtre
pentru purificarea aerului, filtre pentru purificarea
apei, filtre pentru tratarea apei, instalații de
filtrare a aerului, mașini de uscat haine,
încălzitoare electrice pentru prosoape, rafturi de
uscare, uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare cu aburi, uscătoare încălzite pentru
prosoape, uscătoare pentru tapiserie (de uz
casnic), aeroterme, aparate de distribuție a apei,
aparate de saună, aparate de saună facială,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
accesorii pentru fântâni, fântâni de interior,
fântâni decorative pentru masă, filtre pentru apa
potabilă, ionizatoare de apă, instalații pentru
purificarea apelor reziduale, haine de ploaie
pentru câini, hamuri (harnașament), lese de
animale, lese pentru animale, lese pentru câini,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru câini, zgărzi pentru
pisici, articole de voiaj, bagaje, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de călătorie, bagaje de mână,
borsete pentru bărbați, borsete pentru scutece,
borsete și genți de purtat la brâu, casete pentru
accesorii de frumusețe, casete pentru monede,
curele de bagaje cu încuietori, curele pentru
bagaje, geamantane, geamantane cu rotile,
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geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, genți cu rotile, genți
de plajă, gentuțe cosmetice, genți universale
de sport cu rotile, suporturi pentru transportat
haine, suporturi pentru transportat costume,
mânere de bastoane, mânere de baston, cuști
pentru animale de companie, așternuturi pentru
pisici, coșuri pentru câini, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal, coșuri
pentru pisici, cuști pentru câini, cuști pentru
animale de companie, paturi pentru câini,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, accesorii
pentru dulapuri (nemetalice), articole pentru
organizarea hainelor, articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), birouri, dulapuri
ca mobilier, dulapuri compartimentate, dulapuri
cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
siguranță, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, etajere, etajere
de birou, etajere pentru încălțăminte, lăzi de
depozitare, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru mobilă, din plastic, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mese
de camping, mobilier baie, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de bucătărie, mobilier de
exterior, mobilier de grădină, mobilier încastrat,
mobilier pentru dormitor, oglinzi (mobilier),
oglinzi de baie, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), oglinzi de perete, oglinzi decorative,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, perne
pentru scaune, agățători pentru haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
unități de mobilier, aparate electrice pentru
omorârea insectelor, capcane electrice pentru
insecte, capcane neelectrice pentru insecte,
capcane pentru dăunători, capcane pentru
insecte, capcane pentru rozătoare, capcane
pentru șobolani, curse pentru șoareci, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
aparate pentru îndepărtarea fibrelor, pe bază
de baterii, huse pentru mese de călcat, mese
de călcat, pânze pentru călcat, suporturi pentru
fiare de călcat, aparat pentru curățarea dinților
și gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
dispensere de ață dentară, distribuitoare de
pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare orale,
altele decât cele pentru uz stomatologic, peri

pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, periuțe
pentru limbă, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare pentru cosmetice, bare
pentru prosoape, bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, bureți pentru exfolierea
pielii, ustensile cosmetice, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare de săpun,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, papuci pentru exfoliere, perii cosmetice,
perii de baie, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru spate, pipete pentru uz casnic, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru role de hârtie igienică, suporturi pentru
prosoape, suporturi pentru perii pentru closet,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru săpun de mâini,
suporturi pentru săpunuri, suporturi verticale
pentru hârtie igienică, ustensile de toaletă, truse
de toaletă cu conținut, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
pulverizatoare de parfum, bile pentru uscător,
bureți metalici, bureți de menaj, bureți de baie,
aparate de gătit sub vid, recipiente termoizolante
pentru băuturi, boluri din plastic (recipiente de
uz casnic), boluri din plastic (vase), recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie, vase
pentru bucătărie, capace izolante pentru farfurii
și vase, căni din ceramică, cești, instrumente
pentru tăiat coca, coșuri de gunoi din metal,
coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru gunoi),
coșuri de rufe, cratițe, cutii pentru monezi
(pușculițe), distribuitoare de băuturi, neelectrice,
farfurii, nu din metal prețios, farfurioare, filtre de
cafea neelectrice, forme (ustensile de bucătărie),
forme pentru gătit, suporturi de grătare, grătare
(neelectrice), mașini de tocat carne neelectrice,
mănuși de bucătărie, oale de gătit, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, oliviere,
oliviere pentru ulei și oțet, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie, palete
de uz casnic, perii pentru legume cu dispozitive
de răzuit, râșnițe de piper manuale), răcitoare
pentru băuturi (recipiente), răcitoare pentru
sticle (recipiente), rafturi ajustate pentru hârtie
de șters, uscat, lustruit și curățat, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru legume, răşnite
pentru sare si piper, râșnițe de piper, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe neelectrice,
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râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru oțet, servicii (veselă), set
recipiente de bucătărie, seturi de condimente,
spatule (ustensile de bucătărie), sticle din plastic,
sticle pentru sportivi (goale), storcătoare de
lămâie, storcătoare de suc, storcătoare pentru
sucuri de fructe, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi pentru capace de oale, suporturi
pentru hârtia de bucătărie, suporturi pentru
pahare (articole de masă), suporturi pentru
veselă, suporturi ramificate pentru căni, tăvi
pentru servit masă, tăvi pentru scurs, tăvi
turnante (pentru bucătărie), termosuri, tigăi,
tocătoare, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie
din silicon, ustensile de menaj, vase, accesorii
pentru păr (voaluri), articole de îmbrăcăminte
de agrement, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, benzi antiperspirante pentru încheietură,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere sport, bustiere, ciorapi de atletism,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
colanți, corsete, corsete pentru talie, haine de
casă, haine de iarnă, haine de ploaie, halate
de baie, halate de casă, halate, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte țesută,
lavaliere, lenjerie de corp funcțională, maiouri,
mănuși, pantaloni, pantaloni colanți, șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete,
papuci de baie, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), saboți,
pantofi de sport, branțuri, tălpi de papuci,
aparate de gimnastică, aparate de antrenament
eliptice, aparate de interior pentru fitness,
aparate de gimnastică portabile de uz casnic,
aparate pentru antrenament sportiv, aparate
pentru antrenamente (exerciții fizice), apărători
de genunchi (articole de sport), articole
de gimnastică, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
bănci de uz sportiv, benzi pentru exerciții,
echipament pentru înot, echipamente pentru
sport, genunchiere pentru atleți, jocuri sportive,

mingi de sport, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, protecții de corp pentru sport, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2020 07733
(151) 27/10/2020
(732) WOODY PRODUCTS & SERVICES

SRL, STR. MAGNETULUI, NR.
90, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
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)

WOODY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

6. Articole de fierărie, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, balamale din metal, șine
de glisare din metal, feronerie pentru dulapuri,
glisiere metalice pentru uşi glisante, coşuri
metalice, rotile metalice, şuruburi metalice,
legături metalice, colţare metalice pentru mobile,
mânere metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi
din metal, neelectrice, fitinguri metalice pentru
mobile, role metalice pentru mobile, balamale
metalice, butoane rotative metalice, încuietori
metalice, elemente de fixare metalice de perete,
suporturi metalice pentru rafturi, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal, uși
glisante metalice, structuri și construcții metalice
transportabile, cutii de valori și seifuri, din metal,
containere, articole de transport și ambalare
din metal, cârlige (feronerie), plase metalice
împotriva insectelor.
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19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, lemn și lemn artificial,
lemn pluristratificat, pal, pal simplu şi melaminat,
mdf, fronturi, parchete de lemn, lemn de placaj,
lambriuri de lemn, plăci de lemn, panouri din
lemn, lemn de construcție, construcții portabile
din lemn, profile (profiluri) din lemn, foi de
acoperire din lemn, blaturi de bucătărie din
lemn, parchet laminat, panouri decorative pentru
bucătărie, nemetalice (materiale de construcţii).
20. Mobilă și mobilier din lemn, feronerie
nemetalică, mânere pentru dulapuri, sertare
și mobilier, nu din metal, picioare pentru
mobile, balamale nemetalice, role (rotile), nu
din metal, separatoare pentru sertare, glisiere
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, oglinzi, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri de depozitare, scări
și trepte mobile, nu din metal.
35. Servicii de comerţ şi regruparea în avantajul
terţilor a articolelor de fierărie, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, balamale din metal, șine
de glisare din metal, feronerie pentru dulapuri,
glisiere metalice pentru uşi glisante, coşuri
metalice, rotile metalice, şuruburi metalice,
legături metalice, colţare metalice pentru mobile,
mânere metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi
din metal, neelectrice, fitinguri metalice pentru
mobile, role metalice pentru mobile, balamale
metalice, butoane rotative metalice, încuietori
metalice, elemente de fixare metalice de perete,
suporturi metalice pentru rafturi, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal, uși
glisante metalice, structuri și construcții metalice
transportabile, cutii de valori și seifuri, din metal,
containere, articole de transport și ambalare din
metal, materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, lemn și lemn artificial, lemn
pluristratificat, PAL, PAL simplu si melaminat,
MDF, fronturi, parchete de lemn, lemn de placaj,
lambriuri de lemn, plăci de lemn, panouri din
lemn, lemn de construcție, construcții portabile
din lemn, profile (profiluri) din lemn, foi de
acoperire din lemn, blaturi de bucătărie din
lemn, parchet laminat, cârlige (feronerie), plase
metalice împotriva insectelor, panouri decorative
pentru bucătărie, mobilă și mobilier din lemn,
feronerie nemetalică, mânere pentru dulapuri,
sertare și mobilier, nu din metal, picioare pentru

mobile, balamale nemetalice, role (roţile), nu
din metal, separatoare pentru sertare, glisiere
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, oglinzi, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri de depozitare, scări
și trepte mobile, nu din metal, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazinele en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata a produselor menționate anterior,
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru comerțul cu amănuntul, servicii oferite
de magazin, servicii oferite de magazin on-line,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizarea de reclame, târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, difuzare de
anunțuri publicitare, publicitate online, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în legătură cu produsele mai sus
amintite, servicii de agenţii de import și export.
37. Servicii de instalare, curățare, reparare și
întreținere.
40. Tratamentul și transformarea materialelor,
debitarea materialelor, servicii de fabricare
personalizată și montaj, tăierea și prelucrarea
lemnului, servicii de strunjirea lemnului, furnizare
de informații despre prelucrarea lemnului,
servicii de lucrări în lemn.

───────
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(210) M 2020 07734
(151) 27/10/2020
(732) GRADINA URBANA CONCEPT

S.R.L., ŞOS. GIURGIULUI NR. 131,
CAMERA 2, BL. 1, SC. 6, ET. 7,
AP. 220, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
GRĂDINA URBANĂ

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun naturali, ierburi de
grădină, proaspete, flori comestibile, proaspete,
tufe şi arbuşti, coroane din flori naturale, corsaje
din flori proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vizualizeze
şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte 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 comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale terţilor, servicii de
comercializare în spaţiu fizic şi/sau online, cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun, ierburi de

grădină proaspete, flori comestibile proaspete,
tufe, arbuşti, coroane din flori naturale,
corsaje din flori proaspete, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, artistic, de divertisment
şi sportive, organizarea de târguri în scop
cultural, artistic, de divertisment, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
furnizare de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online
şi pe internet, organizarea şi susţinerea de
colocvii, congrese, seminarii, organizare de
cursuri, organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de concursuri, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, închirierea de decoruri
pentru spectacole, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de preparare şi
furnizare de alimente şi băuturi pentru consumul
imediat, servicii de restaurant, bar, cafenea,
cofetărie, bistro, ceainărie, buffet, snack-bar,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, furnizare de alimente
şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de
mâncăruri şi băuturi la pachet, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, închirierea corturilor, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
barman, sommelier, bucătari personali, furnizare
de spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale, pentru ocazii speciale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, florării, servicii de
aranjare a florilor, design floral, amenajarea şi
îngrijirea de grădini, design peisagistic, închiriere
de flori, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
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gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecţionarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră, furnizare de
informaţii despre grădinărit.

───────

(210) M 2020 07735
(151) 27/10/2020
(732) GRADINA URBANA CONCEPT

S.R.L., ŞOS. GIURGIULUI NR. 131,
CAMERA 2, BL. 1, SC. 6, ET. 7,
AP. 220, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

GRADINA URBANA CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
05.03.06; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun naturali, ierburi de
grădină, proaspete, flori comestibile, proaspete,
tufe şi arbuşti, coroane din flori naturale, corsaje
din flori proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vizualizeze
şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte 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 comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale terţilor, servicii de
comercializare în spaţiu fizic şi/sau online, cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun, ierburi de
grădină proaspete, flori comestibile proaspete,
tufe, arbuşti, coroane din flori naturale,
corsaje din flori proaspete, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, artistic, de divertisment
şi sportive, organizarea de târguri în scop
cultural, artistic, de divertisment, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
furnizare de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online
şi pe internet, organizarea şi susţinerea de
colocvii, congrese, seminarii, organizare de
cursuri, organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de concursuri, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, închirierea de decoruri
pentru spectacole, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de preparare şi
furnizare de alimente şi băuturi pentru consumul
imediat, servicii de restaurant, bar, cafenea,
cofetărie, bistro, ceainărie, buffet, snack-bar,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/10/2020

servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, furnizare de alimente
şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de
mâncăruri şi băuturi la pachet, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, închirierea corturilor, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
barman, sommelier, bucătari personali, furnizare
de spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale, pentru ocazii speciale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, florării, servicii de
aranjare a florilor, design floral, amenajarea şi
îngrijirea de grădini, design peisagistic, închiriere
de flori, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecţionarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră, furnizare de
informaţii despre grădinărit.

───────

(210) M 2020 07736
(151) 27/10/2020
(732) IONUT NITU, STRADA ANINOASA

23, JUDEŢ BUZAU, CISLAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

DREAM HOUSES
CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.25; 01.03.06; 01.15.11;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.01.03;
18.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru, verde, maro

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 07737
(151) 27/10/2020
(732) SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA

NR. 125C, JUD. PRAHOVA,
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Cuvée Alexandru -2017-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 27.07.01;
26.13.25

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

clase:
33. Vinuri.

───────
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(210) M 2020 07738
(151) 27/10/2020
(732) TRANSPARENT DESIGN SRL,

B-DUL THEODOR PALLADY, NR.
315, CORPURILE C1, C2, C3A,
C3B, C4, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TRANSPARENT design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
alb, gri

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

19. Sticlă stratificată, sticlă izolatoare, sticlă
armată, sticlă pentru construcții, sticlă pentru
vitralii, cărămizi din sticlă, acoperișuri din sticlă,
foi de sticlă, pereți din sticlă, sticlă izolantă
(construcții), uși din sticlă, sticlă de construcții,
panouri din sticlă, ecrane din sticlă, pentru
construcţii, sticlă temperată pentru construcții,
sticlă transparentă pentru construcții, sticlă
flotată pentru construcții, elemente structurale
din sticlă, sticlă emailată, pentru construcții,
fațade de sticlă (nemetalice), sticlă întărită pentru
construcții, sticlă armată pentru construcții, sticlă
plată pentru construcții, sticlă decorativă (pentru
construcții), sticlă luminoasă pentru construcții,
sticlă colorată pentru ferestre, sticlă plană
pentru construcții, panouri din sticlă pentru
ferestre, obloane de sticlă pentru clădiri, sticlă
laminată colorată (pentru construcții), elemente
de sticlă pentru ferestre, sticlă antiefracție
folosită în construcții, sticlă securizată folosită
în construcții, sticlă pentru, pentru construcții,
sticlă arhitecturală (ferestre) pentru construcții,
blocuri de sticlă pentru construcții, dale de
sticlă pentru acoperișuri, grilaje din sticlă
pentru construcții, sticlă plată laminată (pentru
construcții), panouri din sticlă pentru uși, foi
din sticlă pentru construcții, cărămizi din sticlă
pentru construcții, garduri confecționate din
sticlă laminată, sticlă arhitecturală armată pentru

construcții, vată de sticlă pentru construcții,
materiale de construcție din sticlă, sticlă plană
modificată (pentru construcții), plăci de sticlă
folosite în construcții, sticlă cu tentă folosită
în construcții, sticlă pentru protecție termică
pentru clădiri, sticlă ignifugă pentru utilizare în
construcții, uși confecționate din sticlă pentru
clădiri, sticlă pentru reflectarea căldurii pentru
clădiri, sticlă arhitecturală cu model pentru
construcții, panouri de acoperire confecționate
din sticlă, plăci din sticlă (nu pentru acoperiș),
uși transparente din sticlă pentru clădiri, unități
închise ermetic din sticlă dublă (nemetalice),
sticlă de geam (nemetalice) cu proprietăți
ignifuge, elemente din sticlă pentru panouri de
construcție, materiale din sticlă laminată folosite
în construcții, sticlă cu absorbție de infraroșii
pentru construcții, materiale de construcție care
sunt din sticlă, sticlă pentru izolare termică
folosită în construcții, panouri din sticlă pentru
construcția de clădiri, membrane bituminoase
hidroizolante ranforsate cu fibră de sticlă, sticlă
reflectorizantă cu raze infraroșii folosită în
construcții, sticlă sub formă de foi folosită la uși,
galerii circulare acoperite construite în totalitate
din sticlă, elemente de punere a geamurilor
realizate din sticlă, sticlă sub formă de foi
folosită la ferestre, galerii circulare acoperite
cu sticlă și cu cadre nemetalice, panouri din
geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă
izolatoare, sticlă laminată pentru construcții
cu conductori electrici subțiri încorporați, sticlă
pentru geamuri (cu excepția sticlei pentru
geamurile de vehicule), sticlă laminată pentru
construcții care conține o peliculă cu cristale
lichide, adăposturi subterane în caz de tornadă
realizate din fibre de sticlă, materiale de
construcții din beton armat cu materiale plastice
și fibră de sticlă, ghips de finisare realizat
din rășini artificiale colorate (materiale de
construcţie), balustrade nemetalice, balustrade
de scări nemetalice, balustrade din materiale
nemetalice pentru scări, balustrade, nu din
metal, pentru balcoane, balustrade din materiale
nemetalice pentru alei, balustrade destinate
utilizării la clădiri, nu din metal, placă din
fibre, placă din fibre laminată, plăci pentru
placare (nemetalice), materiale pentru placare
nemetalice, placare nemetalică pentru fațade,
placare (nemetalică) pentru plafoane, panouri de
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, placă dură din fibre, perforată, panouri
(nemetalice) pentru placare pereți, placaje
de protecție nemetalice împotriva intemperiilor,
panouri de placare din materiale nemetalice,
pereți (nemetalici), pereți mobili nemetalici,
pereți laterali (nemetalici), pereți nemetalici
prefabricați, suprafețe texturate pentru pereți,
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nemetalice, panouri nemetalice pentru pereți,
acoperiri nemetalice texturate pentru pereți,
pereți cortină, nu din metal, căptușeli nemetalice
pentru pereți (construcții), pereți interiori din
materiale nemetalice, plăci nemetalice laminate
pentru pereți, pereți detașabili fabricați din
materiale nemetalice, plăci de mozaic pentru
pereți, paravane despărțitoare mobile (pereți)
din materiale nemetalice, pereți despărțitori de
spațiu (structuri), nu din metal, paravane din
materiale nemetalice pentru compartimentări
interioare, trepte de scări nemetalice, panouri
stratificate, nemetalice, panouri nemetalice,
plăci nemetalice pentru pardoseală, pardoseală
laminată, nu din metal.
21. Sticlă semiprelucrată, sticlă emailată, nu
cea utilizată în construcţii, sticlă semifabricată,
sticlă neprelucrată, sticlă brută, sticlă presată,
sticlă antireflex, sticlă poroasă, sticlă pictată,
sticlă imprimată, sticlă ornamentală, cristaluri
(sticlărie), sticlă (materii prime), sticlă prelucrată
parțial, sticlă flotată (semiprelucrată), sticlă
colorată semiprelucrată, ghivece din sticlă, sticlă
atomizatoare (goală), vase din sticlă, boluri
de sticlă, sticlă incasabilă semifinisată, sticlă
colorată decorativă, plăci de sticlă, plăci din
sticlă, cutii de sticlă, tije din sticlă, sticlă
profilată (semifabricată), sticlă termorezistentă
semiprelucrată, ornamente din sticlă, fibră de
sticlă, dopuri de sticlă, articole de sticlărie,
recipiente (baloane de sticlă), figurine din sticlă
colorată, sfere ornamentale din sticlă, foi de
sticlă neprelucrată, sculpturi realizate din sticlă,
sticlă de geam netezită, foi de sticlă șlefuită,
sticlă pentru vehicule semiprelucrată, flacoane
de sticlă (recipiente), sticle din sticlă (recipiente),
plăci cu denumiri de firme din porțelan sau
sticlă, pulbere de sticlă pentru decorațiuni, sticlă
decorativă (nu pentru construcții), sticlă armată,
nu pentru construcție, sticlă emailată, nu pentru
construcții, sigle cu denumiri de firmă din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, sticlă sinterizată cu
pori deschiși, sticlă care încorporează conductori
electrici, sticlă decorativă, nu pentru construcții,
sticlă luminoasă (nu pentru construcții), sticlă
călită (nu pentru construcții), sticlă prevăzută
cu conductori electrici, panouri din sticlă (articol
semiprelucrat), sticlă care reflectă căldura
(semiprelucrată), obiecte de artă din sticlă, opere
de artă din sticlă, sticlă brută pentru geamuri
de vehicule, sticlă (semiprelucrată) adaptată
pentru absorbirea căldurii, sticlă plană comună
(nu pentru construcții), sticlă plată laminată (nu
pentru construcții), sticlă plană colorată (nu
pentru construcții), artă murală din sticlă în 3D,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din sticlă, plăci de sticlă, altele decât pentru
construcții, sticlă plană (alta decât cea pentru

construcții), sticlă pentru geamuri de vehicule
(produse semiprelucrate), sticlă pentru geamuri
de vehicule (produse semifabricate), sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, sticlă pentru geamuri de vehicule
(produse semiprelucrate), foi de sticlă modificată
(nu pentru construcții), sticlă laminată (diferită
de cea pentru construcții), mozaicuri din sticlă,
cu excepția celor pentru construcții, sticlă plană
(cu excepția sticlei folosite pentru construcții),
sticlă de protecție pentru fabricarea geamurilor
de vehicule, vată de sticlă, alta decât cea pentru
izolații, sticlă neprelucrată (cu excepția sticlei
folosite în construcție), sticlă (semiprelucrată)
adaptată pentru absorbția radiației cu raze
ultraviolete, obiecte de artă din porțelan, pământ
ars sau sticlă, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepția sticlei de construcție), lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei folosite în construcții, fibre de
sticlă, altele decât cele pentru izolație sau de uz
textil, fibră de sticlă, de alt tip decât pentru izolație
sau pentru uz textil.
37. Servicii de sticlărie, montare de sticlă
de geamuri, montare de geamuri (lucrări cu
sticlă), instalare de structuri de construcții cu
sticlă, servicii de montare de sticlă de geamuri
pentru clădiri, furnizare de informații referitoare
la repararea sau întreținerea de mașini și
aparate pentru fabricarea articolelor din sticlă,
întreținerea lucrărilor de inginerie civilă, care
implică utilizarea echipamentelor de tăiere cu
jet de apă, vopsire și lăcuire, în domeniul
construcţiilor, vopsire de rame pentru ferestre,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
sablare (curăţare), servicii de curățare prin
sablare, izolarea pereților exteriori, construcție
de pereți diafragmă, construcție de pereți cortină,
construire de pereți despărțitori, instalarea
pereților despărțitori interiori, construcția de
pereți despărțitori pentru interior, servicii de
reparare pentru acoperiri pentru trepte
40. Laminarea foilor de sticlă, restaurarea
(prelucrarea) suprafețelor din sticlă, tăiere de
panouri de sticlă, prelucrarea sticlei prin suflare
(sticlărie), colorarea foilor de sticlă prin tratarea
suprafeței, închiriere de mașini și aparate
pentru fabricarea sticlăriei, emailare, închirieri
de echipamente de tăiere, servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), prelucrarea siliconului,
prelucrarea rășinilor epoxidice, prelucrare de
piese pentru alte persoane (servicii de prelucrare
mecanică), laminare, vopsire, servicii de vopsire,
servicii de sablare pentru terţi, imprimarea după
tipar a acoperirilor pentru pereți.

───────
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(210) M 2020 07739
(151) 27/10/2020
(732) ANCA-IONELA EFTIME-

PENESCU, STR. VASILE LUCACIU
NR. 115, BUCURESTI, 030693,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EDITURA EPICA

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07740
(151) 27/10/2020
(732) LAURENȚIU MIHAI BĂRĂGĂU,

SOSEAUA VOINESTI NR. 60B,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
2 cocoși - GUSTUL
PUIULUI DE CASĂ

(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, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 07741
(151) 27/10/2020
(732) MARTENS S.A., STRADA

GRIGORE VENTURA NR. 1,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIATA DOROBANTI
NR. 4, SC B, ET. 2,, AP 8,
SECTOR 1,, SECTOR 1, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
COZIA

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

32. Bere, bere blondă, bere fără alcool.
───────

(210) M 2020 07742
(151) 27/10/2020
(732) RONIC GENERAL SERVICES

SRL, STRADA NICOLAE GOGOL,
BL. B2/1B, ET.4, AP. 15, JUD.
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)
EMPATH

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

16. Produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de achiziții, servicii de administrare
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comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de externalizare sub formă de organizare
de achiziții de produse pentru alte persoane,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii pentru promovarea exporturilor,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, prelucrare electronică
a comenzilor, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, informații de marketing,
marketing digital, marketing direct, marketing
de produse, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de lansări
de produse, mostre de produse, marketing
promoțional, marketing pentru evenimente,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de broșuri
publicitare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de lansare de produse, servicii de
grafică publicitară, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, 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 materiale educaționale,
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 articole sportive.

40. Duplicarea casetelor audio și video și a
benzilor, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, aplicare de desene în relief
pe suprafețe de carton, aplicare de modele
în relief pe suprafețe de hârtie, aplicare
de monograme pe îmbrăcăminte, aplicarea
de monograme pe îmbrăcăminte, croitorie,
croirea țesăturilor, croirea stofelor, brodare,
croitorie (confecții la comandă), croitorie la
comandă, croitorie pentru bărbați sau femei,
cusut artizanal (producție la comandă), cusut
artizanal și croitorie, cusătorii (fabricări la
comandă), fabricare de încălțăminte, furnizare
de informații despre servicii de brodare, furnizare
de informații despre croitorie de damă, furnizare
de informații despre croitorie, înrămarea operelor
de artă, înrămarea fotografiilor, înrămare pentru
tablouri, înrămare de opere de artă, imprimare
personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, imprimare 3d,
gravarea șabloanelor, gravarea de matrițe,
servicii de montaj de fotografii sau diapozitive,
retușarea îmbrăcămintei, servicii de brodare a
tricourilor, servicii de croitorie, imprimare digitală,
imprimarea desenelor, imprimarea tricourilor,
imprimare de fotografii, imprimare pe materiale
textile, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate digital,
imprimare după tipar de materiale textile,
imprimare de imagini fotografice de pe suporturi
digitale, imprimare de modele decorative pe
ambalajele pentru cadouri, imprimare în relief
personalizată a articolelor de îmbrăcăminte cu
modele decorative.

───────
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(210) M 2020 07743
(151) 27/10/2020
(732) S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L, P-

ȚA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1A,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, REȘIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

Piețe REȘIȚA

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.02.01;
05.03.13; 05.03.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 2272
C)

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

36. Închirierea și subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate.

───────

(210) M 2020 07744
(151) 27/10/2020
(732) S.C. MARTENS S.A., STR.

GRIGORE VENTURA NR. 1,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MA DONNA

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

32. Bere, bere blondă, bere fără alcool.
───────

(210) M 2020 07745
(151) 27/10/2020
(732) S.C. REALLIZE CONSULT S.R.L.,

STR. VÂRFUL ÎNALT, NR. 75,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013132,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CONSTRUCTIV

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, servicii de imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07746
(151) 27/10/2020
(732) S.C. LONG FOOD LIFE S.R.L.,

STR. PLĂIEȘILOR NR. 24, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Dr. Cătină

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07748
(151) 27/10/2020
(732) LAROPHARM SRL, ȘOS.

ALEXANDRIEI NR.145A, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)
BUBULIN

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

3. Produse cosmetice, creme cosmetice,
preparate cosmetice, cosmetice pentru copii,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni
pentru bebeluși, lapte de corp pentru
bebeluși nemedicinal, spumant de baie pentru
bebeluși, balsamuri pentru păr destinate
bebelușilor, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, creme pentru bebeluși și copii
(nemedicinale), produse de îngrijire pentru
bebeluși, nemedicinale, pudră de talc pentru
bebeluși (nemedicinală), creme de protecție
solară pentru bebeluși, nemedicinale, balsam
contra iritație de scutec pentru bebeluși
nemedicinal, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
uleiuri pentru bebeluși, pudră pentru bebeluși,
nemedicinală.

───────

(210) M 2020 07749
(151) 27/10/2020
(732) ALINA DAMEAN, ȘOS. ȘTEFAN

CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 4, BL.
A 14 JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
fostul meu - portalul de
referinta al angajatorilor

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

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

───────

(210) M 2020 07750
(151) 27/10/2020
(732) ALINA DAMEAN, ȘOS. ȘTEFAN

CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 4, BL.
A 14 JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
SANITARUL

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 07751
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Albu Legal

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

45. Servicii de avocatură (servicii juridice).
───────
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(210) M 2020 07752
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.01.25; 29.01.11; 27.05.21

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

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 07753
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALBU LEGAL

(531) Clasificare Viena:
27.01.25; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:

45. Servicii de avocatură (servicii juridice).
───────

(210) M 2020 07754
(151) 27/10/2020
(732) DAMILA SRL, COMUNA

MĂCIUCA, LOCALITATEA
BOTORANI, JUD. VALCEA,
BOTORANI, 247347, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

9 Coline

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.13

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

clase:
29. Dulceață de afine, ghimbir (dulceață), gutui,
preparate, gem de mure, gem de căpșuni,
magiun de prune, cârnați de porc, oaie, vanat,
cârnați chorizo, cârnați afumați, cârnați cruzi,
carne pentru cârnați, cârnați din carne de
pui, carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
pastramă din carne de vită, pastramă de
porc, pastramă de căprioară, pastramă de
oaie, pastramă, slănină de porc (burtă) la
grătar (samgyeopsal), jumări de porc, carne
conservată, carne la garniţă, carne de vită sărată
și conservată (corned beef), carne de porc
conservată, legume conservate, zacusca, salata
de vinete cu ardei copt, legume gătite, legume
fermentate, vinete preparate, pastă de vinete,
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brânză prelucrată, brânză scursă, brânză alba,
brânză rasă, brânză de oaie, brânză tartinabilă,
brânză cu condimente, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză din lapte de capră,
brânză proaspătă de vaci, amestecuri de brânză,
brânză cu ierburi, brânză cu mucegai, gogoși
cu brânză proaspătă de vaci, murături, murături
mixte, conserve și murături, ciuperci comestibile
uscate, ciuperci, preparate, ciuperci conservate,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, telemea de vaca, telemea de capra,
telemea de oaie, salata de vinete.
30. Miere, miere naturală, miere cu plante
aromatice, miere de manuka, miere de
helichrysum, miere cu trufe, miere cu nuca,
miere maturată natural, miere biologică pentru
consum uman, pâine de casa, pâine proaspătă,
pâine multicereale, pâine integrală, pâine
de secară, cozonaci, siropuri aromatizate
(îndulcitori).
32. Sucuri carbogazoase, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri de fructe, siropuri
pentru limonadă, siropuri pentru băuturi, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor cu
arome de fructe.
33. Băuturi alcoolice spirtoase, ţuică de prune.

───────

(210) M 2020 07755
(151) 27/10/2020
(732) MAKE BUSINESS MANAGEMENT

SRL, STR. PORTULUI NR. 30,
CLADIREA C1, SAT JURILOVCA,
JUD. TULCEA, JURILOVCA,
827115, TULCEA, ROMANIA

(540)

KaLaMACHE RESTAURANT
PESCĂRESC PEŞTE ŞI
PRODUSE DIN PEŞTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 03.09.01; 11.01.01

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

29. Peşte, fileuri de peşte, conservant, peşte la
conservă, spumă (pastă) de peşte, icre de peşte,
produse alimentare pe bază de peşte, heringi,
sardine, somon, cod sărat şi uscat, peşte sărat,
caviar, scoici, midii, stridii, raci, crustacee, alge
de mare, homari, creveţi, languste.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de cantină, servicii de
cafenea.

───────

(210) M 2020 07756
(151) 27/10/2020
(732) SMART CENTER SOLUTION

S.R.L., STR. MĂRULUI
NR.17, BL.2, ET.1, AP.9, SAT
FUNDENI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Money STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02

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

clase:
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35. Publicitate, servicii de promovare, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
servicii de management comercial, administraţie
comercială oferită on-line dintr-o bază de date pe
calculator sau pe internet, servicii publicitare şi
de promovare şi servicii de informare referitoare
la acestea, furnizate on-line dintr-o bază de
date de calculatoare sau pe internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
furnizare de spaţiu pe site-uri web pentru
promovare de produse şi servicii, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor pentru organizare de vânzări prin
internet, organizarea, utilizarea si monitorizarea
programelor de fidelitate si loialitate, sondaje de
opinie, închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, vânzare de spaţii publicitare tip
banner în aplicaţii şi pe site-uri web, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare.
38. Furnizare de servicii de chat audio, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de linii de
chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, furnizarea accesului la spații de
chat pe internet, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale, furnizare de
conexiuni de telecomunicații pentru linii de chat,
furnizare de spații de chat și forumuri pe
internet, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, furnizare de camere de
chat online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
spații de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori, servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, furnizarea de forumuri online, furnizare
de acces la site-uri pe internet sau orice altă
reţea de comunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
servicii de mesagerie electronica si transmitere
instantanee a mesajelor, furnizarea de linii
de conversaţie online, furnizare de camere
de conversaţii on-line, furnizarea accesului la
servicii online în domeniul relaţionării sociale,
prezentării sociale şi al întâlnirilor, servicii de
difuzare audio, de text, video şi multimedia
sau alte reţele de comunicare prin intermediul
calculatorului, inclusiv încărcarea, postarea,
afişarea şi transmiterea electronică de date,
informaţii, imagini audio şi video, furnizarea
accesului la un serviciu de reţea online.
41. Servicii de divertisment, informaţii despre
servicii de divertisment furnizate online dintr-o
baza de date computerizata sau de pe internet,

furnizarea de publicatii electronice on-line (care
nu se descarcă), servicii de informaţii, consiliere
şi consultanţă în domeniile menţionate anterior,
divertisment on-line, servicii de divertisment
interactiv, servicii de producţie video, servicii de
producţie de filme, servicii pentru producţie de
divertisment sub formă de filme, producţie de film
pe DVD şi CD-ROM.
42. Crearea şi întreţinerea website-urilor de
videochat, programare de software pentru
portaluri de internet, spaţii de chat, linii de
chat şi forumuri pe internet, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil penru
a permite punerea în comun de conţinut
multimedia şi de comentarii între utilizatori,
găzduire de platforme pe internet pentru
furnizarea conţinutului multimedia.
45. Servicii de reţele de socializare on-line,
servicii de reţele sociale online accesibile prin
aplicaţii mobile descărcabile, prezentare de
servicii prezentare, de relaţionare şi de întâlnire,
servicii de întâlniri pentru persoane, servicii
de întâlniri, prietenie, prezentare şi relaţionare
socială online, servicii de informatii, consiliere şi
consultanţă în domeniile menţionate anterior.

───────

(210) M 2020 07757
(151) 27/10/2020
(732) KTB PROMOTION S.R.L., STR.

BIHORULUI, NR. 11, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
GOOD OLD DAYS-G.O.D.

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
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îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, confecții (articole de
îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 07758
(151) 27/10/2020
(732) ELECTRONIC LIVE SRL, STR.

SOVEJA NR. 67, BL.45, SC.A,
ET.4, AP.9, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900345,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
eLive

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

9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse (periferice de calculator),
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii de
mouse-uri de calculator, dispozitive de indicare
electrice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
aparate de supraveghere vizuală, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360#, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere

video activate de mișcare, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi de camere video
montate pe căști, încărcătoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare electrice
pentru acumulatoare, încărcătoare pentru
baterii cu compensator de temperatură,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
de baterii pentru aparate de jocuri video
pentru acasă, cabluri telefonice, transmitatoare
telefonice, comutatoare telefonice, port telefon
mobil, modemuri pentru telefon, prize de
telefon, prize pentru telefon, receptoare
de telefon, terminale de telefonie, cabluri
telefonice electrice, fire telefonice magnetice,
instalatii telefonice pentru automobile, cutii
ramificatie cabluri telefonice, aparate telefonice
fără fir, comutatoare digitale de telefonie,
curele pentru telefonul mobil, centrale
telefonice electronice, centrală telefonică
automată, cartele telefonice codificate, centrale
telefonice private, roboţi telefonici, receptoare
telefonice, fire de telefon, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru ţigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare usb pentru
ţigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
ţigărilor electronice, încărcătoare de retele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, dispozitive de încarcat
baterii pentru autovehicule, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumatori,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatura, încărcătoare de baterii
de telefoane mobile destinate utilizarii in
vehicule, telefoane, telefoane fără fir, huse
pentru telefoane, telefoane de maşină, căşti
pentru telefoane, conectoare pentru telefoane,
telefoane cu internet, baterii pentru telefoane,
multiplexoare pentru telecomunicatii, cabluri de
telecomunicatii, echipamente de telecomunicaţii,
reţele de telecomunicaţii, aparate de
telecomunicaţii, software de telecomunicaţii,
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telefoane cu bandă triplă, ceasuri inteligente,
brățări inteligente, inele inteligente, contoare
inteligente, încuietori inteligente, difuzoare
inteligente, carduri inteligente fără conținut,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, cititoare de
carduri inteligente, carduri inteligente codificate,
carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele,
periferice adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date.
10. 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, pompe de
sân, pompe de sân pentru mamele care
alăptează, dispozitive de măsurare a pulsului
prin biorezonanţă, dispozitive de măsurare de uz
medical, dispozitive pentru măsurarea nivelului
de glucoză din sânge, dispozitive electronice
pentru măsurarea tensiunii arteriale (de uz
medical), dispozitive de măsurare a indicelui
de masă corporală (IMC) de uz medical,
dispozitive pentru monitorizarea dioxidului de
carbon, folosite la măsurarea nivelului expirat de
catre pacienţi, jucării erotice, jucarii care zornăie
cu inele pentru dentiţie încorporate.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul în legatura
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
administraţie comercială, servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu jucarii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu jucarii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării.

───────

(210) M 2020 07759
(151) 27/10/2020
(732) FAGIA S.R.L., STR. NR. 419,

JUD. VÂLCEA, COMUNA MALAIA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

DOMENIUL SCHIABIL
TRANSALPINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02; 01.03.01;
26.15.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, gri, negru, alb

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

41. Activități sportive, organizarea turneelor
sportive, furnizarea instalațiilor sportive,
exploatarea instalațiilor sportive, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizarea de
competiții sportive, organizarea de evenimente
sportive, coordonare de evenimente sportive,
exploatare de locații sportive, activități sportive
și culturale, activități sportive și de recreere,
închiriere de echipamente pentru evenimente
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
furnizare de baze sportive pentru schi, servicii
educative, de divertisment și sportive, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, pregătire în schiere
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(instruire), închiriere de echipamente de schi,
furnizarea de pârtii de schi, servicii de recreere
legate de practicarea schiului.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
[servirea mesei], servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de snack-
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 07760
(151) 27/10/2020
(732) SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA

NR. 125C, JUD. PRAHOVA, *,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, BRASOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SERVE SINCE 1994
Cuvée Maxence 2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 25.01.25; 05.05.02;
05.05.20; 05.05.21

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

33. Vinuri.

───────

(210) M 2020 07761
(151) 27/10/2020
(732) AUTOMOBILUS INTERNATIONAL

SRL, ALEEA ISTRU NR. 5, BL.P4,
SC. 2, ET. 2, AP. 16, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL.909, TR.1, ET.
3, AP.11, JUD. IASI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

automobilus

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
2. Vopsele, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
mătuire pentru metale, vopsele pe bază
de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon, preparate de legare pentru vopsele,
aglutinanţi pentru vopsele, vernis bitum, lac
de asfalt, pulbere de bronz pentru vopsire,
lacuri pentru bronz, balsam de canada, negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire pentru
carton asfaltat (vopsele), materiale de acoperire,
materiale de acoperire (vopsele), oxid de
cobalt (colorant), carmin de coşenilă, colofoniu,
coloranţi, substanţe colorante, coloranţi pentru
restaurarea mobilierului în formă de markeri,
învelişuri anti-graffiti (vopseluri), toner pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de
cerneală, umplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, copal, vernis de copal, creozot
pentru conservarea lemului, vopsele pe bază
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de apă, nuanţatori de culoare, nuanţatori de
culoare pentru lemn, extracte pentru nuanţatorii
de culoare pentru lemn, substanţe colorante
pentru lemn, emailuri (vernisuri), emailuri pentru
pictură, vopsele de email, cerneală de gravură,
vopsele ignifuge, fixatori pentru acuarele, fixatori
(vernisuri), folie metalică pentru utilizare în
vopsire, decorare, tipărire şi artă, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac, şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, lacuri, lapte de var, cerneală pentru
marcarea animalelor, mastic (răşină naturală),
metale în formă de pulbere pentru utilizare în
vopsire, decorare, tipărire şi artă, mordanţi, răşini
naturale, brute, vopsele de ulei pentru utilizare
în artă, uleiuri pentru conservarea lemnului, oxid
portocaliu de plumb, litargă, petice de vopsea
repoziţionabile, pigmenţi, grunduri, paste de tipar
(cerneală), cerneală tipografică, preparate de
protecţie pentru metale, oxid roşu de plumb,
miniu, şofran (colorant), sandarac, coloranţi
pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de uscare)
pentru vopsele, pământ de sienna, pastă de
argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele, mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului,
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, materiale de acoperire pentru
lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn, baiţuri
pentru lemn, conservanți pentru lemn, lemn
galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
12. Părți și accesorii pentru vehicule,
componente ale vehiculelor, cuplaje şi
componente pentru vehicule, motoare și
accesorii pentru vehicule.
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu vopsea pentru
automobile, servicii de comerţ cu vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, servicii de comerţ
cu lacuri, varuri, vopsele și straturi de protecție,
servicii de comerţ cu rășini naturale în stare
brută, servicii de comerţ cu diluanţi și agenți
de îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
comerț cu părți și accesorii pentru vehicule,

servicii de comerț cu componente ale vehiculelor,
servicii de comerţ cu cuplaje și componente
pentru vehicule, servicii de comerţ cu motoare și
accesorii pentru vehicule, servicii de agenții de
import-export.
40. Servicii de fabricare personalizată și
montajul acestora, tratamentul și transformarea
materialelor, servicii de vopsire, servicii de
sablare pentru terți, abraziune, placare cu
cadmiu, placare cu crom, servicii de separare
a culorilor, confecţionarea personalizată a
vopselelor, asamblarea personalizată a pieselor
şi accesoriilor auto, lipire, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la mașină, servicii de
sudare.

───────

(210) M 2020 07763
(151) 27/10/2020
(732) ORIGINAL DEALS RO S.R.L.,

BD. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 15, BL. R13B, SC. 1, AP. 31,
ET. 7, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORIGINAL DEALS

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
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cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 07764
(151) 27/10/2020
(732) DAN ALEX PETIANU, STR.

PRINCIPALA NR. 259, JUD.
IASI, CRISTESTI, 707145, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Pupila

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 26.11.03

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

44. Servicii de oftalmologie.
───────

(210) M 2020 07765
(151) 27/10/2020
(732) S.C. SUPER ECO-CASA

SRL, STR. VÂLCEA, NR.
60, JUD. DÂMBOVIȚA, SAT
ANINOASA, COMUNA ANINOASA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

eco iluminat

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 27.05.01; 01.03.02;
05.03.13; 05.03.15

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#189909), galben (HEX #FFC500), gri
(HEX #354045)

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

11. Corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
proiectoare de iluminat, corpuri de iluminat,
instalații de iluminat, șine pentru iluminat
(aparate de iluminat), stâlpi de iluminat
(lampadare), becuri de iluminat, structuri de
iluminat, iluminat de siguranță, lanterne de
iluminat, lămpi de iluminat, corpuri de iluminat,
elemente (corpuri) de iluminat, iluminat pentru
expoziții, aparate de iluminat, dispozitive
de iluminat, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat scenic, iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), lămpi
pentru iluminat festiv, plafoniere (corpuri de
iluminat), filamente de magneziu (iluminat),
instalații pentru iluminat stradal, tuburi de
iluminat fluorescente, aparate de iluminat
fluorescente, tuburi luminoase pentru iluminat,
reflectoare pentru iluminat, corpuri de iluminat
incandescent, instalații de iluminat electrice,
lămpi electrice de iluminat, ornamente pentru
iluminat (accesorii), tuburi luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat industriale, corpuri
de iluminat arhitectural, cabluri luminoase
pentru iluminat, butoane de comandă iluminate,
spoturi pentru iluminatul casnic, accesorii pentru
iluminatul electric, filtre pentru dispozitive de
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iluminat, filtre pentru aparate de iluminat, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, dispozitive
de iluminat pentru grădină, aparate decorative
electrice de iluminat, instalații de iluminat pentru
iazuri, corpuri de iluminat pentru exterior, aparate
și instalații de iluminat, aparate de iluminat
pentru vehicule, aparate de iluminat pentru
vehicule, lămpi de iluminat pentru acvarii,
aparate de iluminat de urgență, instalații de
iluminat de urgență, instalații de iluminat pentru
exterior, aparate de iluminat și reflectoare,
aplice (corpuri electrice de iluminat), corpuri
de iluminat cu infraroșu, lămpi de iluminat
pentru proiectoare, obiecte de iluminat cu
flanșă, aparate de iluminat pentru vehicule,
corpuri de iluminat pentru automobile, corpuri
de iluminat, lămpi cu neon pentru iluminat,
sisteme de iluminat de urgență, corpuri de
iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru filmări, aparate de iluminat pentru filmări,
transformatoare pentru corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat de siguranță, corpuri de
iluminat pentru interior, lămpi de iluminat pentru
exterior, dispozitive de iluminat pentru vitrine,
corpuri de iluminat cu halogen, corpuri de
iluminat cu led, lumini led pentru iluminatul
public, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, aparate de iluminat fixabile pe
tavan, aparate de iluminat electrice de interior,
corpuri de iluminat de uz casnic, filtre colorate
pentru aparate de iluminat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, lămpi cu arc (corpuri de
iluminat), aparate de iluminat cu ecran plat,
seturi decorative de iluminat pe gaz, tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat, instalații de
iluminat de uz comercial, corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior, globuri cu oglinzi
(accesorii de iluminat), corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri de iluminat arhitectural
cu halogen, aparate de iluminat cu fibră
optică, instalații de iluminat cu fibră optică,
aparate de iluminat cu celule solare, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, instalații
de iluminat pentru pomul de crăciun, aparate
de iluminat care incorporează fibre optice,
corpuri pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, aparate de iluminat cu diode
luminescente (led), corpuri de iluminat pentru
situații de urgență, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, dispozitive de iluminat
cu diode electroluminiscente organice (oled),
aparate (corpuri) electrice de iluminat pentru
exterior, reflectoare pentru corpuri de iluminat la
scară mare, lămpi de iluminat cu raze infraroșii,
corpuri de iluminat care proiectează lumina în
sus, ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme

luminoase, filtre pentru utilizare cu aparatură
și dispozitive de iluminat, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,
sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, șine suspendate (nu
electrice) pentru corpuri electrice de iluminat,
corpuri hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul arhitectural, corpuri hid (cu
descărcare de mare intensitate) pentru iluminatul
scenic, instalații de iluminat incandescente
în caz de urgență, care funcționează pe
baterii, acoperiri de sticlă sub formă de
accesorii pentru corpurile de iluminat solare,
instalații de iluminat fluorescente în caz
de urgență, care funcționează pe baterii,
lustre, candelabre electrice, ornamente care
atârnă pentru candelabre, lămpi de plafon
suspendate, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), plafoniere, aplice de perete,
corpuri pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), spoturi, spoturi pentru mobilier,
spoturi pentru vehicule, lampadare, luminatoare
led, leduri ambientale, becuri cu led, lumini led
subacvatice, benzi cu led, lămpi cu led, lanterne
cu leduri, mașini cu lumini led, lumânări cu
led-uri, becuri cu led pentru automobile, lămpi
de siguranță cu leduri, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), lumânări
fără flacără cu diode electroluminescente
(leduri), veioze de noptieră, lămpi solare, lămpi
decorative, lămpi flexibile, lămpi fluorescente,
lămpi electrice, lămpi reflectoare, lămpi pentru
lavabouri, reflectoare de lămpi, globuri de lămpi,
lămpi cu picior, lămpi pentru cărți, lămpi de
masă, lămpi cu descărcare, suporturi pentru
lămpi, lămpi cu halogen, socluri pentru lămpi,
filtre pentru lămpi, becuri de lămpi, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi cu infraroșu,
lămpi din sticlă, lămpi de birou, lămpi electrice
incandescente, lampi de podea, ornamente
superioare pentru lămpi, filamente pentru lămpi
electrice, lămpi pentru iluminarea vehiculelor,
lămpi cu descărcare electrice, dulii pentru lămpi
electrice, suporturi pentru lămpi neelectrice,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi electrice
de noapte, lămpi stroboscopice pentru discoteci,
filtre pentru lămpi electrice, abajururi opace
pentru lămpi, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi pentru
pomul de crăciun, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, abajururi de sticlă pentru
lămpi, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
cu arc cu xenon, suporturi adaptate pentru
montarea lămpilor, lămpi de descărcare cu
intensitate înaltă, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, abajururi, suporturi de abajururi,
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abajururi opace pentru lumini, abajururi pentru
lămpi de masă, abajururi pentru surse de lumină,
becuri fluorescente, becuri pentru proiectoare,
becuri cu halogen, becuri de lanternă, becuri
de far, becuri bunsen pentru laborator,
becuri de format mic, becuri fluorescente
compacte (bfc), becuri electrice pentru lămpi
posterioare, componente pentru becuri cu
lumină incandescentă, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, instalații sanitare electrice,
instalații de iluminare electrice de interior,
ventilatoare electrice sub formă de instalații de
ventilare de uz casnic.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii
de comenzi online, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale

promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
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cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea.
37. Instalare de sisteme de iluminat, reparare
de aparate de iluminat, instalare de instalații de
iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere
de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric, servicii de instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice.

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/07502  din 19.10.2020, publicat pe data de 26.10.2020, 

clasele de produse corecte sunt:  Clasa 29: Fructe preparate; fructe deshidratate; fructe conservate; fructe confiate; fructe glazurate; fructe congelate; fructe uscate; fructe glasate; fructe congelate; fructe coapte; fructe aromatizate; fructe feliate; fructe fermentate; coji de fructe; pectină din fructe; jeleuri de fructe; fructe la borcan; fructe lychee procesate; fructe în saramură; conserve de fructe; chipsuri din fructe; salate de fructe; tocătură din fructe; praf de fructe; pulpă de fructe; fructe în conservă; piureuri de fructe; rulouri de fructe (alimentare); cremă de fructe; amestecuri de fructe uscate; aranjamente de fructe procesate; fructe de pawpaw uscate; fructe de pădure, conservate; fructe de mango preparate; fructe de papaia preparate; fructe feliate la borcan; fructe feliate, la conservă; tartă umplută cu fructe; produse din fructe uscate; fructe de avocado procesate; fructe conservate în alcool; batoane pe bază de fructe și fructe nucifere; fructe de torreya, preparate; umpluturi de fructe pentru plăcinte; fructe kaki uscate ( got-gam); gustări pe bază de fructe; gustări pe bază de fructe; deserturi pe bază de fructe; fructe cu coaja lignificată procesate; fructe cu coajă lemnoasă, uscate; sucuri din fructe utilizate la gătit; amestecuri de fructe și nuci preparate; jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume; batoane pe bază de fructe ca substituți alimentari; umpluturi pe bază de fructe pentru prăjituri și tarte; batoane pe bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari; legume procesate, legume congelate; legume decojite; legume tăiate; legume amestecate; legume conservate; legume gătite; legume sărate ; cepe (legume) conservate; piure de legume; jeleuri de legume; chipsuri de legume; legume în saramură; conserve cu legume dovleci (legume conservate); legume pre-tăiate; legume feliate, la conservă; produse din legume preparate; extracte din legume pentru gătit; legume sub formă de pudră ; salate de legume gata-tăiate; sucuri de legume pentru gătit; fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate; mâncăruri cu legume, congelate rapid; preparate pentru supă de legume; tajine (fel de mâncare preparat din carne, pește sau legume); mâncăruri preparate care constau în principal din chiftele din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden); mâncăruri gătite constând în principal din legume; smântână (produse lactate); produse lactate tartinabile lactate (înălbitori) pentru băuturi; produse lactate și înlocuitori deserturi reci din produse lactate; praf de frișca (produse lactate); sosuri pe bază de lactate; deserturi preparate din produse lactate; băuturi pe bază de produse lactate; frișca artificială (înlocuitori pentru produse lactate); glazură de frișcă pe bază de lactate; produse tartinabile lactate cu conținut redus de grăsimi; frișcă pentru 



cafea constând în principal din produse lactate; băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi de ovăz; carne; carne afumată; carne tocată; carne procesată; carne preparată; carne feliată; carne prăjită; carne ambalată; carne proaspătă; carne congelată; carne uscată; carne conservată; carne sărată; carne afumată; carne friptă; carne și produse din carne; carne de porc; paste de carne; conserve de carne; carne de curcan; carne de pasăre; carne de mânzat; carne de vită; carne de vânat; carne pentru cârnați; carne de rață; carne de crab; pateuri din carne; carne proaspătă de pasăre; carne de porc conservată; carne de vită preparată ; carne gătită, la borcan; carne gătită, la conservă; carne de pui deshidratată; produse din carne preparate; produse din carne congelată; carne prăjită de pui; carne de pui congelată; carne de pui proaspătă; carne de scoici uscată; carne de pește uscată; mâncăruri preparate din carne (în care predomină carnea); pastramă din carne de vită; carne de porc, la conservă; extracte de carne de pasăre; pateuri pe bază de carne; înlocuitori de carne de pasăre; grăsime din carne de vită; concentrat din carne de vacă; carne de pasăre de curte; bucăți de carne de pui; salate cu carne de pasăre; mâncăruri preparate pe bază de carne; feluri de mâncare preparate din carne; fasole cu carne de porc la conservă; produse din carne sub formă de hamburgeri; supe și baze de supă; extracte din carne; mâncăruri preparate constând în principal din carne de vânat; mâncăruri gătite constând în principal din carne de pui; carne de pui gătită lent la cuptor (pulled chicken); carne de vită gătită lent la cuptor ( pulled beef); carne de porc gătită lent la cuptor (pulled pork); mâncăruri congelate care conțin în principal carne de pui; mâncăruri congelate constând în principal din carne de pasăre; carne de vită tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi); alimente preparate care constau în principal din înlocuitori de carne; bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri; mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau aproape în totalitate carne de pui; mâncare gătită constând în principal din legume fermentate; carne de porc și tofu (kimchi-jjigae); mâncare gătită constând în principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi).  Clasa 30: Gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi; sare, mirodenii, arome și condimente; semințe procesate, amidon și produsele acestora, preparate coapte și drojdie; zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse apicole; miere; dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere; cereale pentru micul dejun cu aromă de miere; preparate din cereale acoperite cu zahăr și miere; pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri); cereale pentru micul dejun care conțin miere; miere naturală; miere (pentru alimentație); miere de Manuka, pentru alimentaţie; preparate aromatice, altele decât uleiuri esenţiale, pentru produse de patiserie; specialități de patiserie; sopapillas (produse de patiserie, prăjite); produse de patiserie din făină de cartofi; produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți 



(prăjiturele); produse de patiserie; pateuri (patiserie), amestecuri preparate de patiserie; produse de patiserie congelate; condimente; condimente de copt; sare; mirodenii, arome și condimente; praf de copt; drojdie și agenți de dospire; semințe procesate; amidon și produsele acestora; preparate coapte și drojdie; oţet; muştar, nu pentru scopuri farmaceutice.   Clasa 31: Legume neprelucrate; legume ecologice proaspete; cepe, legume proaspete; legume rădăcinoase (proaspete); semințe de legume brute şi neprocesate; legume proaspete pentru salată; iarbă grasă, legume proaspete; anghinare chinezești, legume proaspete; fructe și legume proaspete; legume asiatice cu frunze, proaspete; fructe proaspete, nuci, legume și ierburi, proaspete; legume proaspete; ciuperci proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de plante vii; composturi horticole ( furaje); plante proaspete; produse agricole brute; produse agricole brute și neprocesate; produse agricole (neprelucrate); produse de acvacultură brute și neprelucrate; produse forestiere brute; produse horticole brute; produse horticole brute și neprocesate; produse horticole neprocesate; albine (vii); animale de casă; animale acvatice comestibile (vii); animale de prăsilă (vii); animale vii; animale de laborator; bibani (vii); bovine (vii); calcani (vii); cai (vii); calamari (vii); capre (vii); caracatiţe (vii); cod (viu); caracude (vii); crabi (vii), crap argintiu (viu); creveţi (pandalidae) vii; curcani (vii); curci (vii); găini (vii); hering (viu); iepuri de mare, vii; icre proaspete; homarii vii; macrou spaniol, viu; moluşte vii; oi ( şeptel); păsări de companie; păsări de curte, vii; păsări de reproducţie; păsări vii; păstrăv viu; peşte cap-de-şarpe, viu; peşti vii; peşti vii pentru alimentaţie; pui vii; pui vii de găină Sikie; raţe vii; sardine vii; scoici comestibile vii; somon viu; vaci vii; vânat (viu); vite, bovine, vii; vieri vii de reproducţie; viermi de mătase (vii).  Clasa 32: Băuturi nealcoolice; preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor; bere și produse de bere; apă (băuturi); apă plată; apă minerală; apă îmbuteliată; apă cu arome; apă de masă; băuturi nealcoolice funcționale pe bază de apă; apă de nucă de cocos ca băutură; apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical); pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă de nucă de cocos; bere blondă; bere brună; Sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi); sucuri de fructe gazoase; sucuri de aloe vera; sucuri de fructe organice; amestec de sucuri de fructe; concentrate de sucuri de fructe; sucuri de ginseng roșu (băuturi); sucuri de fructe utilizate ca băuturi; băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe; sucuri din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice); băuturi din fructe și sucuri de fructe; băuturi pe bază de sucuri de legume verzi; băuturi care constau în principal din sucuri de fructe; băuturi constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri de legume; băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume; 



siropuri pentru limonadă; siropuri pentru băuturi nealcoolice. Clasa 33: Extracte din fructe cu alcool; jeleuri alcoolice (cocktailuri alcoolice); băuturi alcoolice preamestecate; băuturi alcoolice de tip bitter; băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale nira ( băutură alcoolică pe bază de trestie din zahăr); băutură alcoolice pe bază de lapte și (sau) smântână, ouă și rom sau brandy, whisky, bourbon, kahlua, vodcă sau combinații ale acestora (lichior de ouă); băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr; băuturi alcoolice spirtoase; calvados (băutură alcoolică, distilată); cachaga (băutură alcoolică distilată obținută din trestia de zahăr); baijiu (băutură chinezească din alcool distilat); vinuri cu alcool aperitive pe bază de lichior din alcool distilat; vin slab alcoolizat; băuturi alcoolice aperitiv; bitter; amestecuri alcoolice pentru cockteiluri; băuturi alcoolice pe bază de cafea; băuturi alcoolice (cu excepția berii); preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice.  Clasa 34: Tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori); chibrituri; articole pentru uz cu tutun; țigări; țigări de foi; portțigarete pentru țigări de foi; cartușe cu reîncărcare pentru țigările electronice; seturi pentru fumători de țigări electronice; trabucuri folosite ca alternativă la țigările tradiționale; recipiente (butelii) cu gaz lichefiat pentru brichete, pentru țigări; tabachere pentru țigări; tabachere pentru țigări de foi; suport pentru țigări de foi; cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea țigărilor de foi; cutii pentru țigări din metale prețioase.  Clasa 35: Asistență în afaceri, management și servicii administrative; servicii de comerț cu amănuntul în magazine de covoare; servicii de comerț cu ridicata în legătură cu echipamente electrocasnice; servicii de comerț cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice; servicii de comerț cu amănuntul cu privire la produse de papetărie; servicii de comerț cu ridicata cu privire la hardware de calculator; servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu căni și pahare; servicii de comerț cu amănuntul cu privire la materiale de construcții; servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie; servicii de comerț cu ridicata în legătură cu căni și pahare; servicii de comerț cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie; servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte; gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți; administrarea afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul; furnizare de informații în materie de comerț; furnizare de informații privind comerțul exterior; servicii de comercializare cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte; intermediere de afaceri comerciale pentru terți: intermediere de contracte (pentru terți); servicii de intermediere comercială intermediere în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de bunuri; intermedierea contractelor de cumpărare și vânzare pentru terți; intermediere în materie de contracte de vânzare-



cumpărare de bunuri; intermediere de contracte pentru alte persoane pentru cumpărarea și vânzarea de produse; intermediere de contracte de cumpărare și vânzare de produse și servicii, pentru alte persoane; servicii de intermediere și consultanță în afaceri în domeniul vânzării de produse și prestării de servicii; servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv pentru produsele alimentare; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor alimentare, băuturilor, a tuturor produselor desemnate în clasele 29, 30, 32, 33 şi 34 din clasificarea Nisa, a materialelor pentru iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de uz veterinar ( inclusiv mâncare pentru animale), substanțe dietetice de uz medical, alimentelor pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz uman și veterinar, dezinfectanților, produselor pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor, erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice, produselor dietetice, țigaretelor fără tutun, produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor, uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor, furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete, semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului, moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele parfumate), (exceptând transportul), pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod, aceste servicii fiind totodată asigurate de magazine en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web, internetului sau al emisiunilor de teleshopping; prezentarea produselor în medii de comunicare pentru retail; răspândirea materialelor publicitare; consiliere pentru clienți; publicitate prin corespondență directă; distribuire de eșantioane; demonstrații cu produse; organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare; relații publice; aranjarea vitrinelor; intermedieri de promoții de vânzare.  


