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Cereri Mărci publicate în 22/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01146 15/04/2020 STARTIFY NETWORK SRL STARTIFY

2 M 2020 02494 15/04/2020 S.C. HERBAGETICA S.R.L. FERONIX

3 M 2020 02495 15/04/2020 ECLAR FACTORY RO S.R.L. ECLAR

4 M 2020 02496 15/04/2020 SC TEHNOCOLOR BAND SRL RAPHAEL

5 M 2020 02497 15/04/2020 S.CARMO-LACT PROD SRL MONOR Cottage bulgarași din
brânză de vacă cu smântână

6 M 2020 02498 15/04/2020 FILDAS TRADING SRL Assista Oftapic ALLERGY

7 M 2020 02499 15/04/2020 FILDAS TRADING SRL Assista Oftapic ADVANCED

8 M 2020 02500 15/04/2020 FILDAS TRADING SRL Assista Oftapic INTENSIVE

9 M 2020 02501 15/04/2020 NATURALIS SRL Benesio Ultra-Mag

10 M 2020 02502 15/04/2020 ASOCIATIA AVANGARDIA TEATRUL Avangardia

11 M 2020 02503 15/04/2020 INBOUND STUDIO SRL-D omni VISION

12 M 2020 02504 15/04/2020 LUCA-FILIP RADU onedollar.bill

13 M 2020 02505 15/04/2020 SC VINEXPORT SA HANGIȚA

14 M 2020 02506 15/04/2020 EUROPRO IMPORT HOUSE
SRL

Sarkara

15 M 2020 02507 15/04/2020 CRISTINA BRESUG STEJARUL

16 M 2020 02508 15/04/2020 Henkel AG & Co. KGaA LYSOFORM FRESH HANDS

17 M 2020 02509 15/04/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL ALCHOSEPT

18 M 2020 02510 15/04/2020 CRISTINA BRESUG ODINIOARĂ

19 M 2020 02511 15/04/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL AMBIOCIDE

20 M 2020 02512 15/04/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL SOLIKLOR

21 M 2020 02513 15/04/2020 S.C. INVENTIV PR S.R.L. PetMed

22 M 2020 02514 15/04/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL SPORYCIDE

23 M 2020 02515 15/04/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL STERISOL

24 M 2020 02516 15/04/2020 SB Advanced Systems Ltd

25 M 2020 02517 15/04/2020 SC AURRUM PALACE SRL MAMALINA

26 M 2020 02518 15/04/2020 MONDO CASA WORLD S.R.L. Mondo Casa World

27 M 2020 02519 15/04/2020 CARREFOUR (societe
anonyme)

ACT FOR GOOD ACŢIUNI
CONCRETE PENTRU A FACE
BINE ÎMPREUNĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2020 02520 15/04/2020 LUCIAN POPA

Cătălin Florentin Stoica
Alin George Stoica

#HEROES

29 M 2020 02521 15/04/2020 MATEUS FARM SRL Mateus Oil ulei străvechi pentru
trup sănătos

30 M 2020 02522 15/04/2020 VASILE CIUBOTARIU DEPANĂRI RAPIDE
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(210) M 2020 01146
(151) 15/04/2020
(732) STARTIFY NETWORK SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 11, BL.
14, ET. 1, AP. 6, JUD. IASI, IASI,
700054, IAȘI, ROMANIA

(540)
STARTIFY

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

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

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

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

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

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

(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii),
plăci transparente (fotografie) / diapozitive
(fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
unităţi flash usb, manometru de vid, tuburi de
vid (radio), variometre, radiouri pentru vehicule,
triunghiuri de avertizare a avarierii vehiculului,
verniere, aparate de înregistrare video, casete
video, casete cu jocuri video, ecrane video,
telefoane video, monitoare video pentru
bebeluşi, casete video, vizoare, fotografice, căşti
de realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi
adezive pentru papetărie sau de uz casnic,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau
de uz casnic, panouri publicitare din hârtie
sau carton , albume, almanahuri , animaţii
de tip celulă, invitaţii (papetărie), acuarele /
culori acrilice (picture), machete arhitecturale,
table aritmetice / tabla înmulţirii, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul la
microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie, şine de legare
(legatul cărţilor), mostre biologice utilizate în
microscopie (materiale didactice), table de scris,
sugative, schiţe / planuri, materiale de legătorie,
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aparate şi maşini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
pânze pentru picture, hârtie carbon , carton* ,
tuburi din carton, carduri* / cartel, carcase
pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori)/ cromo, benzi
pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru crème,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare de
documente pentru birou , suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu , blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare , benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din papier mâché (pasta), dosare
(rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante dinhârtie, degetare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie / învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, maşini
de francat pentru utilizare la birou / aparate
mecanice de timbrat pentru utilizare la birou,
florare, regale cu litere (tipărire), saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărţi geografice, lipici

pentru papetărie sau de uz casnic / paste
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni
pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie , gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manual, suporturi de antebraţ pentru
pictori, şerveţele din hârtie, specimene de
manuscris pentru copier, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare , fişe de cartotecă (papetărie) ,
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală* , batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de calimară,
călimări , clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton ,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manual) , cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic , materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou): clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative , ziare, peniţe, peniţe
din aur, agende, aparate de numerotare ,
numere (caractere), ştampile de obliterare,
perforatoare de birou, rechizite de birou, cu
excepţia mobile, oleografe, materiale de ambalat
fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton,
materiale de căptuşire din hârtie sau carton /
umplutură din hârtie sau carton, carnete de
notiţe (papetărie) , suporturi pentru pagini, cutii
de acuarele utilizate în şcoală, tăvi de picture,
pensule pentru picture, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picture), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie* ,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
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luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator , hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr , mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medical, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie,
hârtii pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri,
papier mâché (pastă de hârtie) , hârtie
pergament, suporturi pentru paşapoarte, culori
pastel (creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii , fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare , pungi
de plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textile, reglete pentru
tipografi, forme de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de birou),
tipărituri (gravure), prospecte, perforatoare
(rechizite de birou), mosoare cu şnur retractabil
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), hârtie de orez*, role pentru maşinile
de scris, radiere din cauciuc, articole pentru
şcoală (papetărie), răzuitori (radiere) pentru
birou, ştampile de sigilare, ceară de sigilare,
maşini de sigilare pentru birou, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
foi din celuloză reciclată pentru împachetat ,

etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton ,
folie de argint, condeie de ardezie, cărţi de
cântece , bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou]), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie , steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din oţel,
cutii de matriţe , plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe , abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copier, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomania) / decalcomania, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.
25. Pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte) ,
berete, bavete, nu din hârti, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme*,
cizme pentru sporturi*, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte * ,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manşoane / manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile,
pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii,
rochii, capoate , apărători pentru urechi
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(îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din iarba
esparto(espadrile) , veste de pescuit, fitinguri
metalice pentru încălţăminte, pantofi de fotbal /
ghete de fotbal , saci pentru picioare,
neîncălziţi electric, încălţăminte*, carâmbi
pentru încălţăminte, cape de blană, blănuri
(îmbrăcăminte) , trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte) ,
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte ,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri , chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi , tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/ jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex , articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive , cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane , paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie , pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi , cămăşi, pantofi*, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte ,
ghetre / şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport* , maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal ,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte) , costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, ciorapi care
absorb transpiraţia, flanele / pulovere /
hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,

bombeuri pentru încălţăminte , togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni /
curele pentru jambiere, pantaloni (Am.), turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă: rame
pentru încălţăminte : costume din neopren pentru
schi nautic: broboade, pantofi din lemn.

28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade , articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de
surf , tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi de
baseball/cricket (accesorii pentru jocuri), clopoţei
pentru pomul de crăciun, margini elastice pentru
masa de billiard, bile de billiard, instrumente de
marcare pentru repoziţionarea bilei pe masa de
billiard, tacuri de billiard, vârfuri pentru tacurile
de billiard, mese de billiard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescui), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
pe tablă, sănii bob, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding , aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi
de box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, paravane
de camuflaj (articole sportive), suporturi de
lumânări pentru pomii de crăciun, capse pentru
pistoale (jucării), măşti de carnaval , cretă
pentru tacurile de billiard, jocuri de şah, table
de şah, extensoare pentru piept (aparate de
exerciţii) / aparate de exerciţii (extensoare),
jetoane pentru jocurile de noroc, pomi de
Crăciun din material sintetic, pocnitori cu surprize
specifice crăciunului (noutăţi pentru petrecere),
suporturi pentru pomii de crăciun, aruncătoare
de talere din argilă, talere din argilă (ţinte),
hamuri pentru alpinişti, mese de biliard acţionate
cu fise, confeti, truse de magie, manete de
comandă pentru consolele de jocuri, manete
de comandă pentru jucării, numărători (discuri)
pentru jocuri, coşuri de prins peşte (capcane de
pescuit), genţi de cricket, pahare pentru zaruri,
darts, momeli pentru vânătoare sau pescuit /
nade pentru vânătoare sau pescuit, zaruri,
discuri pentru sporturi, unelte pentru refacerea
gazonului (accesorii de golf) / unelte pentru
remedierea găurilor din gazon (accesorii de
golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
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pentru păpuşi , case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi , camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării]),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit,
linii (fire) de pescuit, labe de înot / mănuşi
de înot (înotătoare), plute de pescuit, discuri
zburătoare (jucării), mese de fotbal , jocuri*,
aparate pentru jocuri, aparate pentru jocurile
de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose de golf,
saci de golf, cu sau fără roti, mănuşi de golf ,
cărucioare de golf / cărucioare pentru sacii
de golf , corzi pentru rachete , gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave , fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape , mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong , bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante , jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, baloane pentru joacă, mingi/bile de joacă ,
cărţi de joc, jucării de plus, jucării de pluş
cu păturică ataşată, prăjini pentru sărituri cu
prăjina, jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, jocuri portabile şi jucării cu funcţii de
telecomunicaţii integrate, căptuşeli de protecţie
(părţi din costumele de sport), folii de protecţie
adaptate pentru ecrane pentru jocurile portabile,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, saci de box , păpuşi
marionete , quoits, rachete / bâte pentru
jocuri , zornăitoare (obiecte de divertisment) ,
mosoare pentru pescuit , vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică

ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă
pentru windsurf, machete de vehicule la scară,
seturi de machete la scară (jucării), momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit , scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, piei de focă (învelitori pentru schiuri),
apărători de tibie (articole sportive), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu
lame ataşate , legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri , rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos , titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament , corzi pentru rachete, jucării
umplute , schiuri nautice , legături pentru placa
de surf , plăci de surf , piscine (articole de
joacă) , plăci de înot , centuri de înot , veste de
înot , saltele gonflabile pentru piscine, leagăne ,
mese de tenis de masă, ţinte pentru tragere,
ursuleţi de plus, plase de tenis, tunuri pentru
mingile de tenis, măşti de teatru , pistoale de
jucărie , pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel
pentru pătuţuri , maşini de jucărie , machete de
jucărie, case de jucărie pentru copii, cochilii de
protecție pentru sport, etichete pentru genţi de
golf, sănii pentru scheleton figurine de jucărie,
roboţi de jucărie , jucării care imită articolele
cosmetic, jucării din plastilină inteligentă, jucării
din aluat de modelare , jucării pentru animalele
de companie , jucării * , trambuline , triciclete
pentru copii (jucării), bastoane de învârtit, maşini
pentru jocuri video, aripioare de înot , schiuri de
apă, curele pentru ridicarea greutăţilor (articole
sportive).
30. Sirop de agave (îndulcitor natural) ,
ienibahar , pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason , sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare ,
cafea artificială, praf de copt , sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară) , baozi ,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine* ,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat* , bomboane
de decor pentru torture, capere, caramele
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(dulciuri)/ caramele (bomboane), sare cu ţelină,
preparate din cereal, batoane de cereal, gustări
pe bază de cereal, băuturi pe bază de
muşeţel , sandvişuri cu brânză(sandvişuri),
gumă de mestecat *, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea) , chipsuri (produse din cereal),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torture, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată , nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun , produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahar,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş , biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinary, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat 300188 sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), esenţe pentru produsele alimentare,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, fermenţi pentru paste, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi , colţunaşi pe bază de făină, flori
sau frunze folosite ca substituenţi pentru ceai,
fondante (produse de cofetărie ) , arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele / feluri de
mâncare liofilizate, având ca principal ingredient
pastele, jeleuri de fructe (produse de cofetărie ),
coulis de fructe (sosuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), orez preparat învelit
în alge marine , ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinary, gluten preparat ca
produs alimentar , aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
protein, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticate, ovăz decorticate, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru

băuturile răcoritoare , cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare) , lemn dulce (produse de
cofetărie ), lipii pe bază de cartofi , dropsuri
(produse de cofetărie )/ pastile (produse de
cofetărie ), macaroane , macarons , biscuiţi cu
malt, extract de malţ alimentar , malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată* / făină *, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali , mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz , alimente pe bază
de ovăz , terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste , produse de cofetărie
din fructe, produse de patisserie, aluat de
patisserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare) , pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi*, pudre
pentru fabricarea îngheţatei , praline, propolis* /
clei de albine*, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
orez, prăjituri de orez, budincă de orez, pastă
de orez pentru uz culinar, hârtie de orez
comestibilă, gustări pe bază de orez, lăptişor
de matcă *, pesmeţi, şofran (asezonare), sago,
sare pentru conservarea alimentelor, sandvişuri,
sosuri (condiment), agenţi de legare pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse
de asezonare, algă marină (condiment) ,
seminţe procesate folosite pentru asezonare,
griş, biscuiţi din orez , seminţe de susan
(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă cu
fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge kelp,
cremă de zahăr ars , amestecuri de aluat
nefermentat , napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos , capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment) , pastă de ghimbir (mirodenii),
făină de soia, sos de soia, miso, spaghete ,
mirodenii, pacheţele de primăvară, seminţe de
anason stelat , amidon alimentar , băţ de
lemn dulce (produse de cofetărie ), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr* , sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză) , tacos, tapioca,
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făină de tapioca* , tarte, ceai* , băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas, turmeric*, tăiţei
udon , pâine nedospită, cafea neprăjită, arome
de vanilie pentru uz culinar , vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie*, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate).
32. Băuturi non-alcoolice din fructe uscate,
shandy, preparate pentru fabricarea lichiorurilor,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malt, must
de malt, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente ,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în protein, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare , băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masa, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive*,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care
conţin fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri*,
curacao, digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi
distillate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hydromel), kirsch, lichioruri,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
lichioruri de mentă, perry, piquette, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(băuturi), vodcă, whisky, vin.

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia

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

căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-uri
pentru terți.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon ,
servicii de lichidare a afacerilor financiare ,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară ,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, evaluare financiară
a lemnului pe picior, evaluare financiară a
lânii, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă / evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
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la industria petrolului, a gazelor şi minieră,
studii financiare, servicii financiare, subbscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanțare
pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotaţii pentru estimare de
costuri, multifinanţare, servicii de plaţi cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare , servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri / agenţi
de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcții de
administrator fiduciar / custode.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon , comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea
de telefoane inteligente, închirierea aparatelor
fax, furnizarea de informaţii in domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,

închirierea de modemuri, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuţie de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaţionale
furnizate de asistenţi pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloţi de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii 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, fumizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
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decât filmele publicitare, fumizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke, servicii
de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de bibliotecă mobilă, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), școli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice

pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor , închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.

42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru llt,
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
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cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informaţiei,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărţi de vizită, cercetare
ştiinţifică şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului şi miniere,
cercetare ştiinţifică şi tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicaţii, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor de
pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, cercetare în domeniul
protecţiei mediului, servicii de autentificare

a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacţii de comerţ electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicaţii software
online, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de creşă
(creche), închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare ), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2020 02494
(151) 15/04/2020
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
FERONIX

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02495
(151) 15/04/2020
(732) ECLAR FACTORY RO S.R.L.,

STR. UNIRII NR. 19, JUD. DOLJ,
MUNICIPIUL BAILESTI, DOLJ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

ECLAR

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, detergenţi, alţii decât cu utilizare

în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, detergenți pentru rufe, balsamuri
pentru rufe, balsam pentru ţesături, emolienți
pentru țesături, preparate pentru spălarea de
mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
spălat rufe, înălbitori pentru rufe, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate pentru înmuierea rufelor, soluţii
pentru îndepărtarea petelor, preparate pentru
albirea rufelor /înălbitor de rufe, albastreală
pentru rufe, preparate pentru îndepărtarea
culorii, servețele antitransfer de culoare, sodă
cristalizată pentru curățare, parfumuri pentru
rufe, detergenți de vase, detergenți universali,
detergenți pentru pardoseli, detergent pentru
parchet de lemn, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare, soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, coloranți pentru toaletă, preparate
de curăţare, lustruire, degresare şi abrazive,
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, produse de curăţat pentru
toalete, produse pentru curăţarea ferestrelor,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoseală, lichide antiderapante pentru
pardoseli, preparate pentru îndepărtarea lacului,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, soluții
de degresare de uz casnic, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lustru pentru mobilă şi
pardoseli, servețele, lavete, tampoane, țesături
și bureți impregnate cu preparate de curățare,
bucăţi de pânză impregnate cu detergent
pentru curăţare, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, lichide pentru curăţarea
parbrizului, preparate pentru curăţarea tapetului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru albirea articolelor din piele.
5. Preparate pentru purificarea aerului, biocide,
dezinfectanţi igienici.

───────
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(210) M 2020 02496
(151) 15/04/2020
(732) SC TEHNOCOLOR BAND SRL,

STR. PARCULUI NR. 7A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200216, DOLJ,
ROMANIA

(540)

RAPHAEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

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

clase:
4. Candele (lumânări), lumânări, lumânări
parfumate, lumânări plutitoare, lumânări votive,
lumânări (iluminat), lumânări tip pastilă,
aranjamente din lumânări, lumânări pentru
masă, fitile pentru lumânări, lumânări pentru
biserici, lămpi cu lumânare, lumânări și fitiluri
de lumânări pentru iluminat, lumini de Crăciun
(lumânări), lumânări în cutii metalice, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, ceară pentru
iluminat, combustibili pentru iluminat, fitiluri
pentru iluminat, parafină.

───────

(210) M 2020 02497
(151) 15/04/2020
(732) S.CARMO-LACT PROD SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 153B, JUD.
BISTRITA-NASAUD, MONOR,
427175, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

MONOR Cottage bulgarași din
brânză de vacă cu smântână

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
08.01.06; 25.01.18; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru,
maro

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02498
(151) 15/04/2020
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Assista Oftapic ALLERGY

(531) Clasificare Viena: 01.13.05; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, roșu, albastru,
verde

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2020 02499
(151) 15/04/2020
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Assista Oftapic ADVANCED

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 29.01.14

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02500
(151) 15/04/2020
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Assista Oftapic INTENSIVE

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, roșu, albastru,
mov

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02501
(151) 15/04/2020
(732) NATURALIS SRL, SOS.CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ETAJ
1, BIROU 6, SECTOR 1,,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Benesio Ultra-Mag

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 05.03.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri, negru

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
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de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 02502
(151) 15/04/2020
(732) ASOCIATIA AVANGARDIA, BD.

CEAHLAUL NR. 5, BL. 20, SC.
1, ET. 2, AP. 7, CAM. 4, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TEATRUL Avangardia

(531) Clasificare Viena: 24.15.02; 24.15.07;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
41. Divertisment şi activităţi culturale,
organizarea spectacolelor de teatru.

───────

(210) M 2020 02503
(151) 15/04/2020
(732) INBOUND STUDIO SRL-D, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 57, BL. H,
JUDEŢUL VRANCEA, ODOBEŞTI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

omni VISION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.02

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

35. Marketing şi publicitate, organizarea şi
conducerea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii de design şi creaţie, dezvoltare
programe hardware şi software.

───────

(210) M 2020 02504
(151) 15/04/2020
(732) LUCA-FILIP RADU, ALEEA

BARAJUL SADULUI NR. 1, BL.
N5, SC. 1, AP. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

onedollar.bill
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(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb
(RGB=255255255), roşu
(RGB=255000000)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 02505
(151) 15/04/2020
(732) SC VINEXPORT SA, STR.

DYONISOS NR. 1, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI, 620070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
HANGIȚA

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 02506
(151) 15/04/2020
(732) EUROPRO IMPORT HOUSE SRL,

ŞOS. ALEXANDRIEI NR. 86-88,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)
Sarkara

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghe
țate comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,

plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 02507
(151) 15/04/2020
(732) CRISTINA BRESUG, STR.

CUZA VODĂ NR. 2, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
STEJARUL

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

29. Carne și produse din carne, carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2020 02508
(151) 15/04/2020
(732) Henkel AG & Co. KGaA,

HENKELSTRASSE 67,
DUSSELDORF, 40589, GERMANIA

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

(540)
LYSOFORM FRESH HANDS

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum
şi în agricultură, horticultură şi silvicultură, răşini
artificiale neprelucrate,
materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru
tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale,
adezivi pentru utilizare în
industrie, chituri şi alte materiale de umplere,
compost, bălegar,
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îngrăşăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe.
3. Uleiuri esenţiale pentru uz casnic, preparate/
produse de albire pentru spălarea rufelor, spray-
uri parfumate
pentru lenjerie, sfere parfumate sau recipiente
perforate parfumate (substanţe aromatice)
pentru spălarea
rufelor, uleiuri parfumate pentru spălarea rufelor,
săculeti parfumaţi pentru spălarea rufelor,
săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, preparate/produse
parfumate pentru spălarea rufelor, albăstreală
pentru rufe (sineala),
preparate/produse pentru spălarea rufelor
care atrag coloranţii, preparate/produse pentru
îndepărtarea culorilor
pentru spălarea rufelor, preparate/produse
pentru îndepărtarea grăsimilor pentru spălarea
rufelor, preparate/
produse pentru îndepărtarea petelor pentru
spălarea rufelor, lichide pentru spălarea rufelor,
preparate/produse
pentru a da luciu rufelor utilizate în spălarea
rufelor, amidon pentru strălucirea rufelor (starch
glaze), (produse
pentru apretare), produse/preparate de netezire
(de apretare) pentru spălarea rufelor, produse
pentru spălarea
mâinilor, preparate/produse pentru îndepărtarea
adezivilor utilizate în spălarea rufelor, preparate/
produse
pentru albirea articolelor din piele, materiale
textile (cloths) impregnate cu detergenţi pentru
curăţare, săpun
pudră, uleiuri pentru curăţare utilizate în spălarea
rufelor, săpunuri parfumate pentru spălarea
rufelor, agenţi
de conservare la spălare, produse pentru
curăţarea tapiţeriei, preparate/produse de
curăţare uscată pentru
spălarea rufelor, geluri de curăţare pentru
spălarea rufelor, fluide de curăţare pentru
spălarea rufelor,
detergenţi spumă pentru spălarea rufelor,
preparate/produse pentru îndepărtarea ruginii
utilizate în spălarea
rufelor, produse de curăţare sub formă de spray
pentru materiale textile, amidon pentru curăţare,
detergenţi
sintetici pentru îmbrăcăminte, produse pentru
intensificarea acțiunii detergenților (detergent
strengtheners),
agenţi pentru îndepărtare ceară utilizaţi în
spălarea rufelor, preparate/produse pentru
înmuierea rufelor,

balsamuri (fabric softener) de rufe, bile de spălat
rufe care conţin detergent de rufe, preparate/
produse de
spălare, lichide pentru spălat, sapun detergent,
aditivi pentru spălat, balsamuri pentru spălat,
agenţi de clătire
pentru rufe şi veselă, preparate/produse pentru
îndepărtarea petelor, preparate de curăţare,
lustruire, degresare
şi abrazive, incluzând şi agenţii chimici pentru
curăţarea metalului, tablei emailate, lemnului,
plutei, porţelanului, ceramicii, sticlei, materialului
plastic, pielii (leather) şi textilelor, produse de
îndepărtat petele (spot remover), săpunuri nu
pentru uz personal.
5. Preparate/produse şi substanţe deodorante,
altele decât celepentru uz uman sau veterinar,
preparate/produse şi substanţe care elimină
mirosul, preparate/produse şi substanţe pentru
împrospătarea aerului, dezinfectanţi, preparate/
produse şi substante sanitare, preparate/
produse şi substante pentru îndepărtarea
şi omorârea insectelor, detergenţi pentru uz
medical şi chirurgical.

───────

(210) M 2020 02509
(151) 15/04/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL

, ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 544,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
ALCHOSEPT

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

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

───────

(210) M 2020 02510
(151) 15/04/2020
(732) CRISTINA BRESUG, STR.

CUZA VODĂ NR. 2, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
ODINIOARĂ

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

29. Carne și produse din carne, carne, pește,
păsări și vânat, extracte din carne, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse și preparate din carne.

───────

(210) M 2020 02511
(151) 15/04/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL

, ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 544,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
AMBIOCIDE

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

5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf

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

───────

(210) M 2020 02512
(151) 15/04/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL

, ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 544,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
SOLIKLOR

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

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

───────
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(210) M 2020 02513
(151) 15/04/2020
(732) S.C. INVENTIV PR S.R.L., STR.

MOLDOVA NR. 1B, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
PetMed

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legatură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 02514
(151) 15/04/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL

, ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 544,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
SPORYCIDE

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

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

pentru curățare impregnate cu dezinfectant, de
uz igienic.

───────

(210) M 2020 02515
(151) 15/04/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL

, ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 544,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
STERISOL

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

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

───────
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(210) M 2020 02516
(151) 15/04/2020
(732) SB Advanced Systems Ltd, 2,

PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
1082 NICOSIA, CIPRU

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 07.01.24
(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
divertisment referitoare la jocuri de noroc,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de
noroc), operarea de săli de jocuri de noroc, și
anume desfășurarea activității de pariuri sportive
în spații special amenajate în care clienții au
posibilitatea să plaseze pariuri, servicii de jocuri
de noroc furnizate online.

───────

(210) M 2020 02517
(151) 15/04/2020
(732) SC AURRUM PALACE SRL,

SOS. ELECTRONICII NR. 19,
SECTOR 2, BUCURESTI, 023252,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAMALINA

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

30. Plăcinte cu brânză sărată, cartof, varză,
carne, vişine, măr, dovleac, halva, torturi, pâine
de casă, produse de patiserie care conțin fructe.

───────

(210) M 2020 02518
(151) 15/04/2020
(732) MONDO CASA WORLD S.R.L.,

STR. SPORTIV CATALIN BERCU
NR. 11, AP.14, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Mondo Casa World

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri și anume produse
alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice,
produse pentru îngrijirea corpului și produse de
înfrumusețare, produse cosmetice şi produse
de toaletă , produse pentru curăţarea și
îngrijirea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, detergenți pentru vase și pentru
rufe, detergenți pentru mașini, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire,
lumânări, fitile pentru iluminat, brichete de
cărbune, brichete de lemn, aprinzătoare de
foc, produse de aprins focul, articole igienice,
alimente pentru bebeluşi, produse pentru
îngrijirea sănătății și remedii care nu se vând cu
rețetă,
suplimente alimentare pentru oameni şi animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente, articole
absorbante pentru igienă personală, odorizante
și parfumuri de cameră, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
insecticide, unelte pentru casă și grădină, cuţite,
furculiţe şi linguri, tacâmuri de masă, tacâmuri
şi instrumente pentru prepararea alimentelor,
ustensile de bucătărie pentru tăiat şi măcinat,
aparate de ras, lame de ras, instrumente și
aparate pentru îngrijire și toaletă personală,
becuri, articole de iluminat, lumini electrice
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pentru pomul de Crăciun, difuzoare pentru
parfumuri şi arome de casă, hârtie şi carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie şi articole de
birou, rechizite școlare, cărți, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen şi
materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, saci de gunoi, saci de
depozitare, folie de aluminiu de uz casnic, hârtie
de copt, caractere şi clişee tipografice, ustensile
şi recipienţi pentru menaj sau bucătărie, articole
de bucătărie şi veselă, vase de gătit, piepteni şi
bureţi, perii, articole pentru curăţare, sticlă brută
sau prelucrată, sticlărie, porţelan şi ceramică,
decorațiuni pentru casă și grădină, rame de
oglinzi, oglinzi, piese de mobilier, covoare,
draperii, jaluzele, perdele, produse textile pentru
casă, produse textile pentru baie și bucătărie,
articole de mercerie, produse de decorare și
amenajare a casei și grădinii, produse și articole
de decorare și amenajare a spațiilor de birou,
vopseluri, tapet, materiale de construcții, unelte
şi ustensile de mână, mașini-unelte, produse
electronice și electrocasnice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, astfel de servicii
putând 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 comanda prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, al aplicaţiilor de calculator
sau al emisiunilor de tip teleshopping, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri și anume aparate și instalații de încălzire,
aparate și instalații de răcire, aparate și instalații
de producere a aburului, aparate și instalații
de gătit, aparate și instalații de uscare, aparate
și instalații de ventilare, aparate și instalații de
distribuire a apei şi de uz sanitar, instrumente
muzicale, rame, oglinzi, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, suporturi de date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, dispozitive de
calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, jocuri, jucării şi obiecte de
divertisment, aparate pentru jocuri video,
articole de gimnastică şi de sport, articole
de îmbrăcăminte și de încălțăminte, umbrele,
genți, poșete, valize, portofele, articole de voiaj,

bijuterii, articole de bricolaj pentru casă și
grădină, produse și accesorii pentru animale
de companie, articole de lăcătuşerie, articole
de feronerie din metal, biciclete, articole
sportive, echipamente sportive, articole de
masaj, 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, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, malţ, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, tutun şi
înlocuitori de tutun, ţigarete, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, astfel de servicii putând 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 comanda prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, al aplicaţiilor de
calculator sau al emisiunilor de tip teleshopping,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
în cadrul unui centru comercial sau a unui
mall, a unei varietăţi de magazine en detail,
precum şi restaurante, fast-food-uri, săli de
cinema, locuri de joacă şi de îngrijire pentru
copii, servicii de divertisment, educaţie şi
sport, saloane de frumuseţe, servicii bancare,
pentru a permite clienţilor să vadă şi să
achiziţioneze comod bunurile şi să utilizeze
şi să achiziţioneze serviciile, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, pe internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii,
într-un mall de tip virtual, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze cât mai
comod bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţie, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), servicii de intermediere comercială,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale,
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publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), închirierea de material
publicitar, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
marketing, studii de marketing, servicii de
telemarketing, publicitate prin televiziune,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
analiza costurilor.

───────

(210) M 2020 02519
(151) 15/04/2020
(732) CARREFOUR (societe anonyme),

93 AVENUE DE PARIS, MASSY,
91300, FRANȚA

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

(540)

ACT FOR GOOD ACŢIUNI
CONCRETE PENTRU A
FACE BINE ÎMPREUNĂ

(531) Clasificare Viena: 26.02.08; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.11

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

clase:
35. Publicitate, servicii de informații comerciale,
informaţii despre consumatori şi servicii de
consultanță în afaceri, administrare de afaceri,
administraţie comercială, difuzare de anunțuri,
publicare de texte publicitare, servicii de difuzare
şi distribuire de material publicitar, şi anume:
materiale tipărite, cataloage, broşuri, prospecte,
pliante, eşantioane, închiriere de timp publicitar
în orice mijloc de comunicare, comunicare
instituţională (publicitate), prezentarea de bunuri
în orice mijloc de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de ofertă promoțională
(promovarea vânzărilor pentru alții), organizarea
și conducerea operațiunilor de afaceri privind
loialitatea/fidelizarea clienților, demonstraţii de
produse, conducerea administrativă a achizițiilor
de produse și/sau a serviciilor online pe
internet, servicii de promovare comercială
pentru toate tipurile de produse, în special
cele realizate (făcute) în supermarketuri, piețe
și hipermarketuri, servicii de promovare a
vânzărilor pentru tot felul de produse, în special
pentru cele realizate în supermarketuri, piețe și
hipermarketuri.

───────
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(210) M 2020 02520
(151) 15/04/2020
(732) LUCIAN POPA, ALE. BARAJUL

BICAZ NR. 6, BL.M 26, SC. 1, AP.
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cătălin Florentin Stoica, STR. INT.
BÂRSEI NR. 6, BL.G7, SC. B, ET.7,
AP.96, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Alin George Stoica, STR. INT.
BARSEI NR. 6, BL.G7, SC. B, ET.7,
AP.96, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

#HEROES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.12
(591) Culori revendicate:roşu (HEX #F0009),

negru (HEX #000000)
(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,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 02521
(151) 15/04/2020
(732) MATEUS FARM SRL, STR.

MIULEȘTI NR. 2, CAMERA 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051353,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mateus Oil ulei străvechi
pentru trup sănătos

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.12

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

clase:
29. Ulei de floarea-soarelui comestibil.

───────
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(210) M 2020 02522
(151) 15/04/2020
(732) VASILE CIUBOTARIU, STR.

DEALUL ZORILOR NR. 32A, BL.
B1, AP. 1, JUD. IAȘI, REDIU,
707405, IAȘI, ROMANIA

(540)

DEPANĂRI RAPIDE

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 14.07.09;
15.09.10; 27.05.01; 27.05.08

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

11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice.
37. Servicii de construcții.

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2020 02471, din 14.04.2020, publicat în data de 
21.04.2020, clasificarea corectă este: 
 
Clasa 3: Produse cosmetice, măști cosmetice, produse cosmetice, săpunuri cosmetice, 
spume ( cosmetice), cosmetice și preparate cosmetice, creme cosmetice; loțiuni solare 
(cosmetice), preparate autobronzante (cosmetice), uleiuri minerale (cosmetice), 
produse cosmetice hidratante, cosmetice pentru bronzare, produse cosmetice naturale, 
produse cosmetice organice, preparate emoliente ( cosmetice), produse cosmetice 
pentru copii, preparate hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare (cosmetice), 
loțiuni tonice (cosmetice), creme fluide (cosmetice), cosmetice pentru unghii, cosmetice 
pentru buze; preparate cosmetice pentru baie, concetrate hidratante (produse 
cosmetice), produse cosmetice pentru sprâncene, preparate cosmetice pentru slăbire, 
henna pentru scopuri cosmetice,farduri cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice pentru 
pleoape, pudre cosmetice pentru față, rezerve pentru pudriere (cosmetice), măști de 
piele (cosmetice), bază pentru unghii (cosmetice), produse cosmetice pentru animale, 
produse cosmetice pentru gene, pudre compacte (produse cosmetice), creme tonifiante 
(produse cosmetice, geluri cosmetice pentru ochi, produse cosmetice pentru 
piele,creme de noapte (cosmetice), măști cosmetice cu nămol, cosmetice care conțin 
panthenol,cosmetice care conțin cheratină,produse cosmetice pentru păr, geluri 
hidratante (produse cosmetice),creme cosmetice pentru duș,primer pentru unghii ( 
cosmetice), creme cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice pentru epidermă, preparate 
cosmetice pentru bronzat, creme și loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de păr, loțiuni 
cosmetice pentru față, preparate cosmetice pentru întărire, produse cosmetice pentru 
duș, produse exfoliante pentru ten (cosmetice), loțiuni tonice pentru față (cosmetice), 
loțiuni cosmetice pentru îndepărtarea machiajului, vopsele de corp (produse cosmetice), 
creme pentru față (produse cosmetice), șervețele umede impregnate cu loțiuni 
cosmetice, șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele umede pentru mâini 
impregnate cu loțiune cosmetică, șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului, 
șervețele umede impregnate cu detergent pentru spălat vase, șervețele umede 
impregnate cu un produs de curățat, șervețele parfumate, șervețele impregnate cu 
preparate pentru demachiere, șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele 
umezite în prealabil, de uz cosmetic, șervețele umezite în prealabil, pentru uz cosmetic, 
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena intimă feminine, șervețele impregnate 
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru curățare (nemedicinale 
și pentru uz personal), șervețele de unică folosință, impregnate cu substanțe de 
curățare, pentru față, șervețele pentu față îmbibate cu produse cosmetice, șervețele 
umede pentru mâini impregnate cu loțiune cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni de 
curățare a pielii, șervețele antistatice pentru uscător, șervețele impregnate cu preparate 
de curățare, șervețele pentru șters ochelarii impregnate cu detergent, șervețele umede 
impregnate cu detergent pentru spălat vase, șervețele de hârtie impregnate pentru 
curățarea vaselor de bucătărie, șervețele antistatice pentru uscător; uleiuri de protectie 
solară (cosmetice), creme pentru corp (produse cosmetice), produse cosmetice pentru 



deschiderea tenului, produse cosmetice pentru spalarea fetei, produse pentru curățarea 
feței ( cosmetice),preparate cosmetice pentru îngrijirea părului, produse de protecție 
solară (cosmetice), preparate pentru protecția solară (cosmetice), produse cosmetice 
exfoliante pentru corp, uleiuri pentru corp (produse cosmetice), cosmetice pentru 
tratarea pielii uscate, produse cosmetice pentru uz personal, produse cosmetice pentru 
machiajul ochilor, creme cosmetice pentru piele uscată, produse cosmetice colorate 
pentru copii, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, cosmetice care conțin acid 
hialuronic, culoare pentru buze (produse cosmetice), uleiuri pentru protectie solară 
(cosmetice), loțiuni pentru ten (produse cosmetice), loțiuni pentru tngrijirea pielii 
(cosmetice),produse cosmetice pentru descurcarea părului, preparate cosmetice pentru 
îngrijirea corpului, preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor, preparate cosmetice 
de îngrijire a frumuseții, preparate cosmetice cu protecție solară, produse cosmetice 
pentru îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate 
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor, 
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj), produse cosmetice folosite la 
tratarea ridurilor, produse cosmetice sub formă de geluri, creme pentru îngrijirea pielii 
(produse cosmetice),produse cosmetice sub formă de uleiuri, produse hidratante pentru 
ten (produse cosmetice),produse cosmetice de protectie a buzelor, produse de curățare 
pentru perii cosmetice, produse cosmetice sub forma de lapte ,loțiuni hidratante pentru 
piele (produse cosmetice), creme cosmetice pentru față și corp,geluri pentru corp și față 
(cosmetice), cosmetice și produse de toaletă nemedicinale, produse cosmetice pentru 
ameliorarea calității pielii, produse cosmetice sub formă de creme, creme hidratante 
pentru piele ( produse cosmetice), preparate cosmetice care ajută la slabit, preparate 
cosmetice pentru inhibarea creșterii părului, preparate pentru curățare impregnate pe 
discuri cosmetice, dizolvanți pentru lac de unghii (produse cosmetice), uleiuri de îngrijire 
a pielii (produse cosmetice), produse cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele), 
produse cosmetice pentru vânzare sub formă de kit, produse cosmetice pentru baie (nu 
cele medicale), produse de curățare a pielii (produse cosmetice), produse de curățat, 
cosmetice, pentru ten acneic, preparate cosmetice pentru păr și pielea capului, 
tampoane de curățare impregnate cu produse cosmetice, spray-uri cosmetice pentru 
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul 
ochilor,preparate cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei gravide, preparate 
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate cosmetice pentru estomparea 
ridurilor, cu aplicare topică pe față, benzi de albire pentru dinți impregnate cu preparate 
de albire a dinților (cosmetice), săpunuri.  
 
Clasa 5: Dezinfectanți și antiseptice,dezinfectanți de uz medical,săpunuri și detergenți 
medicinali și dezinfectanți, dezinfectanți pentru instrumente și aparate medicale, 
dezinfectanți pentru aparate și instrumente dentare, dezinfectante de uz 
veterinar,dezinfectante folosite pentru igienă, fitile de sulf ( dezinfectante), dezinfectanți 
de uz medical,dezinfectante pentru tractul urinar,dezlnfectante pentru wc-uri chimice, 
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate în 
șervețele, produse dezinfectante de uz menajer,dezinfectante pentru lentile de contact, 
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool, batoane pentru fumigațle folosite ca 
dezinfectante, produse dezinfectante pentru bazine de înot, dezinfectanți pentru aparate 
și instrumente dentare, produse dezinfectante pentru spalare (altele decât săpunuri), 



materiale textile pentru curățare impregnate cu dezinfectant, de uz igienic, 
dezinfectante, șervețele dezinfectante, tampoane dezinfectante, săpunuri dezinfectante.  
 
Clasa 20: Șezlonguri pentru tratamente cosmetice. 
                                                                                                           
 


