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(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00011 11/01/2021 STELIAN RADU MÂRJACU

2 M 2021 00108 11/01/2021 SBSWISS SRL CANNA BIO SWISS YOUR
LOCAL DEALER

3 M 2021 00133 11/01/2021 LUCIAN MARIUT IFL IDEAL FEROLUC șuruburi
și accesorii mobilă Fixeaza-și
idealul!

4 M 2021 00135 11/01/2021 IMPERIAL DENT CLINIC SRL IMPERIAL DENT CLINIC

5 M 2021 00136 11/01/2021 IT GENETICS SRL itg store itgenetics Let us
optimize you!

6 M 2021 00137 11/01/2021 MARIUS LAURENTIU CAUTIS coffee beans

7 M 2021 00138 11/01/2021 UNIQUE DRESSES S.R.L UNIQUE GYM WEAR

8 M 2021 00139 11/01/2021 UNITED STATES STEEL
CORPORATION

USS U.S. Steel Kosice

9 M 2021 00140 11/01/2021 NEMO EPG SRL echo

10 M 2021 00141 11/01/2021 RAINBOW COLORFUL IDEAS
SRL

COLORFUL CONCEPTS

11 M 2021 00142 11/01/2021 UNIREA GOSPODARILOR
MIHAILESTI COOPERATIVA
AGRICOLA

COOPERATIVA AGRICOLĂ
UNIREA GOSPODARILOR

12 M 2021 00143 11/01/2021 ESCO ELECTRIC LIGHT SRL XGO CAMPING

13 M 2021 00144 11/01/2021 CORNELIA LARISA BICHIR imBIO

14 M 2021 00145 11/01/2021 SPIRULINA VIE SRL S FOOD ALIVE SPIRULINA

15 M 2021 00146 11/01/2021 LUCIA DINU the SKINOLOGIST

16 M 2021 00147 11/01/2021 CEWE MAGYARORSZÁG KFT. UN CADOU DIN INIMĂ

17 M 2021 00148 11/01/2021 GHEORGHE-SORIN MIHALI DENTAL CONCEPT by Dr.Mihali

18 M 2021 00149 11/01/2021 FRESCA GELATO SRL CIORBE și tradiții

19 M 2021 00150 11/01/2021 MINDED SOLUTIONS SRL BLUE FILTER

20 M 2021 00151 11/01/2021 ROMTOX SALES GROUP SRL GOLI NUTRITION

21 M 2021 00152 11/01/2021 ELENA-LETITIA PAMFIL AIZZO
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(210) M 2021 00011
(151) 11/01/2021
(732) STELIAN RADU, STR.

BASARABILOR NR. 33C, JUD.
OLT, SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

MÂRJACU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 26.01.06; 26.01.18

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

clase:
29. Pate de ficat, pateu de ficat de gâscă,
pateuri din carne, pateuri tartinabile din carne
de pui, pateuri pe bază de carne, aripioare
de pui, bacon, bucăți de carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, bucăți de curcan, burtă de vită, burtă
de vacă, cabanoși pe băț, cabanoși pentru
hotdog, caltaboș, cârnați, carne și produse din
carne, cârnați chorizo, cârnați afumați, cârnați
conservați, cârnați cruzi, cârnați din carne de
pui, carne, aspic de carne, carne afumată, carne
ambalată, carne congelată, carne conservată,
carne de curcan, carne de curcan gătită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de pasăre
congelată, carne de pasăre de curte, carne
de pasăre gătită, carne de porc, carne de
porc conservată, carne de porc gătită lent la
cuptor (pulled pork), cârnați knackwurst, cârnați
polonezi kielbasa, cârnați uscați la aer, cârnați în
aluat, carne de porc, la conservă, carne de pui
congelată, carne de pui deshidratată, carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
de pui proaspătă, carne de rață, carne de rață
gătită, carne de vită, carne de vită feliată, carne
de vită gătită lent la cuptor (pulled beef), carne
de vită preparată, carne de vânat, carne de
vită sărată și conservată (corned beef), carne
feliată, carne friptă, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne pentru cârnați, carne
prajita de pui, carne preparată, carne proaspătă,

carne proaspătă de pasăre, carne prăjită, carne
prăjită de pui, carne sărată, carne tocată, carne
uscată, chiftele de pui, chiftele de hamburger
negătite, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
chiftele din carne de pui, chiftele din carne de
vită, conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, cotlete de
porc, crochete de pui, cruste de bacon, curcan,
curcan congelat, curcan proaspăt, cărnuri gătite,
felii de carne de oaie, ficat, file de porc, felii de
pastă de curcan pentru burgeri vegetarieni, file
din piept de pui, frigărui de miel, fripturi, friptură
de carne de porc, friptură de curcan, friptură
de gâscă, friptură de miel, friptură de pasăre,
friptură de porc, friptură de rață, friptură de
vită, găluște (din carne), hamburgeri, hamburgeri
de curcan, hamburgeri de vită, hamburgeri din
carne de pui, intestine de porc, jambon, jumări
de porc, măduvă de animale, de uz alimentar,
mezeluri, miel preparat, măruntaie, pastramă,
pastramă de porc, pastramă de pui, pastramă de
rață, pastramă din carne de vită, pate de ficat
foie-gras, picioare de porc în conservă, pipote de
pui, pipote de rață, produse confiate din carne
de rață, produse de curcan, produse din carne
congelată, produse din carne de miel, produse
din carne preparate, pui procesat, pui preparat,
pârjoale (alimente), pulpă, pulpe de pui, rațe
sărate presate, rinichi de animale (organe),
salam, salată de pui, sarmale, slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), tobă, tocană
instant, umplutură de carne pentru plăcinte,
tocătură de carne de vită cu porumb, șuncă,
șorici de porc umflat, șuncă tăiată mărunt, șuncă
bologna.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: pate
de ficat, pateu de ficat de gâscă, pateuri din
carne, pateuri din carne de pui, pateuri pe bază
de carne, aripioare de pui, bacon, bucăți de
carne de pui, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, bucăți de curcan,
burtă de vită, burtă de vacă, cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, caltaboș, cârnați, carne
și produse din carne, cârnați chorizo, cârnați
afumați, cârnați conservați, cârnați cruzi, cârnați
din carne de pui, carne, aspic de carne, carne
afumată, carne ambalată, carne congelată,
carne conservată, carne de curcan, carne de
curcan gătită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre de
curte, carne de pasăre gătită, carne de porc,
carne de porc conservată, carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), cârnați knackwurst,
cârnați polonezi kielbasa, cârnați uscați la aer,
cârnați în aluat, carne de porc, la conservă, carne
de pui congelată, carne de pui deshidratată,
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carne de pui gătită lent la cuptor (pulled chicken),
carne de pui proaspătă, carne de rață, carne de
rață gătită, carne de vită, carne de vită feliată,
carne de vită gătită lent la cuptor (pulled beef),
carne de vită preparată, carne de vânat, carne
de vită sărată și conservată (corned beef), carne
feliată, carne friptă, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne pentru cârnați, carne
prajita de pui, carne preparată, carne proaspătă,
carne proaspătă de pasăre, carne prăjită, carne
prăjită de pui, carne sărată, carne tocată, carne
uscată, chiftele de pui, chiftele de hamburger
negătite, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
chiftele din carne de pui, chiftele din carne de
vită, conserve de carne, conserve de carne de
pasăre, conserve din carne de vânat, cotlete de
porc, crochete de pui, cruste de bacon, curcan,
curcan congelat, curcan proaspăt, cărnuri gătite,
felii de carne de oaie, ficat, file de porc, felii de
pastă de curcan pentru burgeri vegetarieni, file
din piept de pui, frigărui de miel, fripturi, friptură
de carne de porc, friptură de curcan, friptură
de gâscă, friptură de miel, friptură de pasăre,
friptură de porc, friptură de rață, friptură de
vită, găluște (din carne), hamburgeri, hamburgeri
de curcan, hamburgeri de vită, hamburgeri
din carne de pui, intestine de porc, jambon,
jumări de porc, măduvă de animale, de uz
alimentar, mezeluri, miel preparat, măruntaie,
pastramă, pastramă de porc, pastramă de
pui, pastramă de rață, pastramă din carne de
vită, pate de ficat foie-gras, picioare de porc
în conservă, pipote de pui, pipote de rață,
produse confiate din carne de rață, produse de
curcan, produse din carne congelată, produse
din carne de miel, produse din carne preparate,
pui, pui preparat, pârjoale (alimente), pulpă,
pulpe de pui, rațe sărate presate, rinichi de
animale (organe), salam, salată de pui, sarmale,
slănină de porc (burtă) la grătar (samgyeopsal),
tobă, tocană instant, umplutură de carne pentru
plăcinte, tocătură de carne de vită cu porumb,
șuncă, șorici de porc umflat, șuncă tăiată
mărunt, șuncă bologna, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, boia, busuioc,
uscat, maioneză cu murături, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, arome alimentare, maioneză,
înlocuitor de maioneză, creme pe bază de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,

ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip
salsa, paste pentru supă, uleiuri comestibile,
uleiuri aromatizate, ulei de porumb, ulei de
arahide, ulei de unt, ulei de nuci, ulei de
soia, dulceață de afine, semințe comestibile,
semințe, preparate, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți crocanți condimentați, biscuiți
crocanți din cereale, biscuiți cu aromă de carne,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, biscuiți umpluți
cu brânză, blaturi de pizza, brioșe, boabe
de porumb prăjite, chifle umplute, chipsuri de
porumb, chipsuri din cereale, chipsuri integrale
de grâu, chipsuri pe bază de cereale, clătite,
clătite americane, covrigei, floricele de porumb
preparate, floricele de porumb, fulgi, fulgi de
cereale uscate, gustări din porumb, gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de multicereale,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu ouă,
plăcinte cu legume, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie conținând legume
și carne de pasăre, produse de patiserie
din legume și carne, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, sandvișuri,
spaghetti și chiftele, cereale, cereale pentru
micul dejun, cereale pentru mic dejun cald, musli
constând predominant din cereale, mâncăruri
făcute din cereale coapte, preparat din cereale
(făină alimentară), cereale preparate pentru
consum uman, preparate pe bază de cereale,
paste uscate, paste făinoase umplute, paste
făinoase alimentare, paste alimentare făinoase,
paste din hrișcă, paste din quinoa, paste din
năut, paste din orez, paste din linte, paste
alimentare (aluaturi), sos pentru paste, făină,
făină vegetală, făină comestibilă, făină de mei,
făină pentru prăjituri, făină de orez, amestecuri
de făină, făină de cereale, făină de copt, făină de
aluat, sare, sare cu condimente, sare de țelină,
sare de bucătărie, sare de bucătărie, sare de
masă, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr granulat,
zahăr pudră, glazuri dulci și umpluturi, siropuri
și melasă, alimente din zahăr pentru îndulcirea
deserturilor, zahăr pentru dulceață, grăunțe
(semințe), ciuperci, plante, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere, afine
sălbatice, proaspete, alune caju proaspete,
alune, proaspete, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ananas proaspăt, ardei chilli, ardei
gras, ardei iute (plante), ardei proaspeți,
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avocado proaspete, banane proaspete, bob
proaspăt, caise proaspete, cartofi, cartofi
neprelucrați, ceapă, castraveți proaspeți, ceapă
verde, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, cimbru proaspăt, cireșe (proaspete),
citrice proaspete, coacăze negre proaspete,
curmale proaspete, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fistic
proaspăt, fructe de guava proaspete, fructe
de kiwi, proaspete, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume proaspete,
fructe tropicale proaspete, frunze de ceai
neprocesate, frunze de muștar, proaspete,
ghimbir proaspăt, grepfrut, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe), morcovi proaspeți, morcovi albi
proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci,
nuci de cocos, nuci de cocos proaspete,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, papaia
proaspete, pepeni galbeni, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete,
portocale, portocale roșii proaspete, păstârnac
proaspăt, păstăi de fasole, proaspete, pătrunjel
proaspăt, porumb dulce (proaspăt), praz
proaspăt, prune, proaspete, rodii, rozmarin
proaspăt, roșii cherry, proaspete, roșii proaspete,
rubarbă, proaspătă, salate verzi, salată verde,
salate vii, sfecle neprelucrate, sfeclă, proaspătă,
smochine proaspete, spanac proaspăt,
sparanghel proaspăt, struguri proaspeți, usturoi
verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete, zmeură
proaspătă, sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,

nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi, amestecuri de cafea,
băuturi carbogazoase (pe bază de cafea, cacao
sau ciocolată), băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, boabe
de cafea măcinate, cafea, arome de cafea, cafea
aromată, cafea cu ciocolată, cafea decafeinizată,
cafea gata preparată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, cafea solubilă, cappuccino,
concentrate de cafea, espresso, înlocuitori de
cafea bere, bere blondă, bere brună, bere
fără alcool, băuturi pe bază de bere,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, cola (băuturi răcoritoare), limonade,
sucuri carbogazoase, amestec de sucuri de
fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
cu suc de portocale, băuturi cu suc de struguri,
băuturi de fructe, băuturi pe bază de cocos,
băuturi pe bază de fructe, băuturi pe bază
de suc de mere, băuturi pe bază de suc de
ananas, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, suc concentrat de portocale, suc de
coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de mango, suc de pepene
galben, suc de portocale, suc de rodii, suc
de struguri, sucuri de fructe gazoase, băuturi
energizante, cidru, băuturi pe bază de rom,
absint, amestec de whisky, băuturi distilate,
băuturi spirtoase, burbon, băuturi spirtoase
tonice aromatizate, calvados (băutură alcoolică
distilată), rachiu, rom, scotch, vișinată, votcă,
whisky, whisky canadian, whisky din malț,
brichete (de buzunar) din metale neprețioase,
țigarete, țigarete cu mentol, țigări cu filtru, țigări
de foi, țigări de foi cu capetele tăiate, tutun
prelucrat, tutun de mestecat , produse din
tutun, tutun, tutun de fumat, tutun de rulat,
tutun de țigarete, tutun mentolat, perii pentru
aspiratoare, mașini pentru spălat ustensile,
coșuri pentru ustensile pentru mașinile de spălat
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vase, unelte de găurit utilizate cu mașini, unelte
de găurit pentru prese de perforat, unelte de
găurit cu coloană sub formă de mașini, unelte
cu sanie de glisare pentru mașini de găurit,
burghie pneumatice, adaptoare pentru burghie
(piese pentru mașini), burghie sub formă de
unelte electrice fără fir, șurubelnițe tubulare,
șurubelnițe electrice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, capete de șurubelnițe
pentru șurubelnițe electrice, șurubelnițe reglabile
(electrice), mini-șurubelnițe electrice, șurubelnițe
acționate electric, șurubelnițe multifuncționale
(acționate electric), șurubelnițe acționate cu
motor, șurubelnițe de precizie (acționate
electric), șurubelnițe cu cap tubular (dispozitive),
capete de șurubelnițe pentru mașini, șurubelnițe
multifuncționale de mână (acționate electric),
dispozitive de curățat cartofi (mașini electrice),
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini de curățare prin aspirare (aspiratoare),
mașini de aspirare de uz casnic, mașini electrice
de uz casnic pentru aspirare, mașini de aspirare
pentru curățarea de impurități, distribuitoare
de săpun, mașini pentru frământat aluatul,
mașini pentru rularea aluatului (electrice), mașini
electrice pentru divizarea aluatului, mașini de
frământat aluat (acționate electric), furculițe,
furculițe biodegradabile, furculițe și linguri,
furculițe de salată, cuțite, furculițe și linguri,
furculițe din metal prețios, furculițe de unică
folosință, tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
furculițe de masă din oțel inoxidabil, linguri,
furculițe și cuțite de masă din plastic, linguri,
furculițe și cuțite de masă pentru bebeluși,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
fiare de călcat, non-electrice, fiare de călcat
electrice cu abur, fiare de călcat electrice
cu temperatură controlată, mașini de găurit
cu percuție (unelte acționate manual), mașini
de găurit tip presă (unelte acționate manual),
burghie, burghie pentru dulgheri, vârfuri de
burghie pentru burghie manuale, burghie (unelte
manuale), vârfuri de burghie manuale, suporturi
portabile de burghie pentru burghie cu acționare
manuală, alonje pentru burghie de filetat,
burghie rotative (unelte acționate manual),
burghie de zidărie pentru unelte manuale,
burghie elicoidale destinate utilizării cu scule cu
acționare manuală, plantatoare conice, acționate
manual, bricege, bricege multifuncționale,
foarfece de grădină, șurubelnițe, șurubelnițe
neelectrice, șurubelnițe (unelte manuale),
șurubelnițe flexibile (neelectrice), mini
șurubelnițe neelectrice, vârfuri de șurubelnițe
pentru șurubelnițe cu acționare manuală,
șurubelnițe de precizie neelectrice, șurubelnițe
cu cap tubular (unelte manuale), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curățat

cartofi (instrumente manuale), dispozitive de
curățat boabele de porumb, acționate manual,
aparate de epilat, lame de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, perii, ștergătoare (perii),
perii cosmetice, perii pentru încălțăminte, perii
pentru încălțăminte, perii pentru pantofi, perii
pentru spate, perii de toaletă, perii pentru
curățat, perii pentru pardoseală, perii pentru
haine, perii de baie, perii pentru șemineuri,
perii de spălat, perii pentru spălat, perii pentru
sticle, perii pentru gazon, perii cu mop, perii
de praf, perii de curățare, suporturi pentru
perii, perii pentru exfoliere, perii pentru păr,
perii de firimituri, perii pentru vană, perii
pentru țevi, perii pentru parchet, perii pentru
pilă, perii neelectrice pentru covoare, perii
pentru curățarea mașinilor, perii pentru uz
casnic, perii (cu excepția pensulelor), perii
pentru igiena personală, perii de dinți electrice,
mânere nemetalice pentru perii, perii pentru
curățarea covoarelor, perii pentru spălarea
veselei, perii pentru îngrijirea animalelor, perii
pentru curățarea pielii, perii pentru înlăturarea
scamelor, perii pentru animale de companie,
suporturi pentru perii pentru closet, suporturi
pentru perii de toaletă, perii pentru mesele de
biliard, perii de curățare pentru cratițe, perii de
sârmă pentru cai, mânere din plastic pentru
perii, perii de dinți pentru animale, perii pentru
tetine de biberon, perii de curățare a grătarelor,
perii cu recipient pentru detergent, perii adaptate
pentru curățarea carafelor, perii de sârmă pentru
curățat, perii pentru curățarea instrumentelor
muzicale, perii pentru curățarea instrumentelor
medicale, suporturi pentru periile de WC,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, perii pentru curățarea
biberoanelor pentru bebeluși, perii pentru toaleta
animalelor de companie, raclete pentru pantofi
prevăzute cu perii, perii pentru curățarea ciocului
de ceainic, perii de curățat profiluri de ferestre,
perii pentru curățarea articolelor de încălțăminte,
perii cu aer cald pentru păr, perii de curățat
roți de automobile, perii pentru curățarea
componentelor de biciclete, perii destinate
utilizării la nuanțarea părului, perii electrice
pentru animale de companie, pensule pentru
patiserie, pensule pentru alimente, pensule
pentru uns carnea, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru contur de ochi, mopuri, găleți
pentru mop, capete de mop, storcătoare de
găleată pentru mop, găleți cu storcător pentru
mop, găleți prevăzute cu storcător pentru mop,
perii pentru biberoane, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, infuzoare de ceai,
infuzoare de ceai din metale prețioase, infuzoare
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de ceai, nu din metale prețioase, oale de
gătit sub presiune, neelectrice, aerator plăcintă,
acoperitoare pentru alimente, izolante și pliabile,
agitatoare de cafea, recipiente termoizolante
pentru alimente, amestecătoare de fructe
utilizate pentru cocteiluri, de tip pistil, aparate de
făcut vafe, neelectrice, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, aparate de gătit sub vid, aparate de
ras brânză cu sită, aparate de măcinat alimente
cu acționare manuală, furculițe de servit, furculițe
pentru grătar, furculițe pentru friptură, furculițe de
servit paste, veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, veselă, altele decât cuțite, furculițe
și linguri, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, articole pentru
gătit și pentru servit masa, altele decât furculițe,
cuțite și linguri, oale de gătit, suporturi pentru
oale, oale neelectrice pentru făcut conserve
(oale sub presiune), oale duble pentru bain-
marie, oale pentru gătire lentă (neelectrice),
oale de gătit sub presiune, suporturi pentru
capace de oale, raclete pentru tigăi și oale,
oale cu presiune (vase de bucătărie), oale
de fiert sub presiune, neelectrice, oale și
tigăi pentru gătit (non-electrice), oale de gătit
pentru utilizare în cuptoare cu microunde,
suporturi pentru fiare de călcat, ustensile de
bucătărie, ustensile pentru copt, ustensile de
menaj, ustensile de bucătărie, tocătoare din
lemn (ustensile), ustensile de gătit, neelectrice,
spatule (ustensile de bucătărie), ustensile de
zdrobit alimentele, grătare (ustensile pentru
gătit), forme (ustensile de bucătărie), cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, veselă
(ustensile de uz casnic), suporturi pentru
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie
din silicon, grătare (ustensile de bucătărie
neelectrice), ustensile casnice și de bucătărie,
suporturi de farfurii (ustensile de masă),
separatoare de ouă (ustensile de bucătărie), site
de cenușă (ustensile de menaj), produse de
frăgezire (ustensile de bucătărie), cutii adaptate
pentru ustensile de toaletă, coșuri din sârmă
(ustensile de bucătărie), ustensile de bucătărie
pentru pregătirea grătarului, răzătoare (ustensile
de uz casnic neelectrice), prese de usturoi
(ustensile de bucătărie), linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), forme din aluminiu
(ustensile de bucătărie), prese de tortilla,
neelectrice (ustensile de bucătărie), polonice
(ustensile de menaj sau de bucătărie), linguri
pentru gătit și servit (ustensile de bucătărie),
bile de spălat rufe utilizate ca ustensile de
menaj, vase pentru condimente, recipiente
pentru condimente, solnițe pentru condimente,
rafturi pentru condimente, seturi de condimente,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), seturi
de masă pentru condimente, instrumente

(manuale) pentru desfacerea homarilor, bidoane
de apă pentru biciclete, bidoane pentru
sport, vândute fără conținut, bidoane de apă
goale pentru biciclete, flacoane pentru parfum,
flacoane de sticlă (recipiente), recipiente pentru
loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente pentru
cosmetice, recipiente pentru săpun, boluri pentru
decorațiuni florale, pulbere de sticlă pentru
decorațiuni, decorațiuni de perete din porțelan,
decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, dispozitive non-
electrice de curățat covoare, candelabre non-
electrice, candelabre non-electrice din metale
prețioase, bureți de baie, bureți de baie din
plasă de nailon pentru curățarea corpului,
distribuitoare de șervețele, distribuitoare pentru
cosmetice, periuțe de dinți, periuțe de dinți
manuale, recipiente pentru periuțe de dinți,
cutii pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe
de dinți, suporturi pentru periuțe de dinți,
capete pentru periuțe de dinți electrice, truse
de îngrijire dentară conținând periuțe de dinți
și ață dentară, periuțe de dinți care se
pun pe degete pentru bebeluși, dozatoare
de aluat pentru bucătărie, forme de copt,
forme de copt prăjituri, forme de copt pentru
prăjituri, forme de copt pentru patiserie, tăvi
și forme de copt, tăvi și forme de copt (nu
jucării), forme pentru copt din carton de unică
folosință, garnituri pentru colțuri (nemetalice)
pentru recipiente, componente de acoperire
pentru colțuri, nu din metal, rafturi, rafturi
metalice, rafturi pliante, rafturi de depozitare,
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pentru
alimente, banchete cu rafturi, rafturi metalice
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), canale
pentru rafturi, rafturi de mobilă, rafturi pentru
depozitare, rafturi de prezentare, suporturi de
raft nemetalice, bare pentru rafturi (mobilier),
rafturi de depozitare (mobilier), rafturi ca mobilier
metalic, rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi pentru comercializare la set,
rafturi confecționate din metal (mobilier), rafturi
din materiale nemetalice (mobilier), mobilier cu
rafturi pentru perete, rafturi nemetalice (mobilier)
pentru depozitare, recipiente (ambalaje) din
plastic pentru ouă, capace pentru recipiente,
aplicatoare cosmetice, pieptene, piepteni cu
dinți rari pentru păr, piepteni de păr electrici,
piepteni electrici, portfarduri (accesorizate),
pudre compacte (cutii), rafturi pentru cosmetice,
rafturi ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii,
rafturi pentru preparate de curățare a corpului,
truse de toaletă, ustensile cosmetice, ustensile
de toaletă, mănuși de menaj, bureți, boluri din
plastic (vase), bureți abrazivi, bureți abrazivi de
bucătărie sau de uz casnic, bureți abrazivi pentru
bucătărie, bureți artificiali pentru uz casnic,
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bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), bureți de curățat de uz casnic,
bureți de menaj, bureți de sârmă pentru cratițe,
material pentru curățare, bureți metalici, bureți
din sârmă, bureți metalici pentru curățat, bureți
pentru bucătărie, bureți pentru frecare, lavete
de spălat vase, instrumente abrazive pentru
utilizare în bucătărie (curățare), mănuși de
lustruit, mănuși din cauciuc de uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși pentru curățare
sau pentru menaj, mănuși pentru șters praful,
capace din silicon refolosibile pentru acoperirea
alimentelor, suporturi pentru bureți, rafturi pentru
prosoape, rafturi pentru legume, rafturi pentru
săpun de mâini, pâlnii, pâlnii din plastic, pâlnii
de bucătărie, clești pentru spaghete, clești pentru
carne, clești pentru pâine, clești pentru grătar,
clești pentru legume, clești pentru zahăr, clești
de servit, clești pentru gheață, clești pentru
salată, clești pentru sparanghel, suporturi pentru
ouă, storcătoare neelectrice de suc, storcătoare
de lămâie, storcătoare de suc, storcătoare
de fructe de uz menajer, neelectrice, capace
pentru farfurii, capace pentru vase, tăvi de
tacâmuri, tăvi pentru prăjituri, tăvi de servit,
tăvi pentru brioșe, tăvi pentru semințe, tăvi
pentru desert, tăvi de uz casnic, tăvi (platouri
de servit), tăvi turnante (pentru bucătărie), tăvi
pentru servit masă, tăvi biodegradabile de uz
casnic, tăvi de servire din metale prețioase,
tăvi pentru servit, nu din metale prețioase,
tăvi de servire fabricate din trestie-indiană, tăvi
sau suporturi individuale de luat masa, în stil
japonez (zen), articole de îmbrăcăminte brodate,
aparat de masaj pentru pielea capului, spumă de
curățat, șampon solid, șampon pentru bebeluși,
șampon spumă pentru bebeluși, balsamuri de
păr (balsamuri-șampon), balsam de păr, balsam
de întreținere, balsamuri de păr, balsamuri
pentru păr, balsamuri de păr pentru bebeluși,
ceară pentru coafarea părului, ceară pentru
mustață, ceară pentru păr, creme de păr,
decoloranți de uz cosmetic, decoloranți pentru
păr, fixative pentru păr, gel pentru păr, loțiuni
capilare, geluri pentru fixarea coafurii, loțiuni
pentru îngrijirea părului, loțiuni pentru coafare,
măști pentru coafat, măști pentru păr, ondularea
părului preparate pentru ondularea părului,
vopsele pentru păr, pastă pentru coafarea
părului, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, produse cosmetice pentru păr, produse
de nuanțarea părului, șampoane, șampoane
anti-mătreață, șampoane antimătreaţă, nu de
uz medical, șampoane de păr nemedicinale,
șampoane de uz personal, șampoane emoliente,
șampoane nemedicinale, șampoane pentru
părul uman, șampoane uscate, ser de păr,

spumă pentru păr, gel de baie și de duș,
rezerve de gel de duș pentru dozatoare, geluri
de baie și duș, nu de uz medical, pastă de
dinți ingerabilă, pastă de dinți nemedicinală,
comprimate de pastă de dinți solidă, pastă
de dinți sub formă de gumă de mestecat,
săpunuri, săpun lichid, săpun detergent, săpun
praf, săpunuri lichide, săpunuri parfumate,
săpunuri nemedicinale, săpunuri parfumate,
săpunuri cosmetice, săpunuri antiperspirante,
săpunuri deodorante, săpun de duș, săpun de
baie, geluri cu săpun, deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante pentru picioare,
deodorante pentru oameni, deodorante și
antiperspirante, deodorante pentru îngrijirea
corpului, deodorante de uz personal, deodorante
cu bilă (produse de toaletă), deodorante de
uz personal sub formă de batoane, detergenți,
detergent pentru spălare, detergenți pentru rufe,
detergenți pentru spălarea vaselor, detergenți
comerciali de rufe, detergenți ecologici de
rufe, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenți pentru vasul wc,
detergenți sub formă de spumă, odorizante de
casă, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii și încălțămintei, preparate pentru spălare,
balsamuri pentru rufe, ceară pentru rufe,
preparate de curățare uscată, emolienți pentru
țesături, lichide pentru spălarea rufelor, înălbitor
pentru rufe, preparate de condiționare pentru
țesături, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru spălare de uz
menajer, produse pentru a da luciu rufelor,
sodă pentru albire, săpunuri de rufe, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, deodorante wc, deodorante pentru
pantofi, preparate deodorante universale pentru
uz menajer, comercial sau industrial, saci
pentru aspiratoare, dozatoare electrice pentru
deodorante de cameră, sisteme de dispersare
de deodorante de cameră, saci de gunoi, saci
pentru haine, bureți pentru curățat, aparate
pentru șters praful, neelectrice, articole din piele
pentru curățare, bătătoare pentru covoare, bureți
pentru vase, cârpe de curățat, cârpe pentru
curățat podeaua, fărașe, găleți de plastic, găleți
de uz domestic, greble pentru covor, mânere
pentru mături, mături, mături dure, pămătufuri
de praf, saci pentru depozitare, saci de rufe,
lapte, lapte condensat, lapte praf, lapte degresat,
lapte bătut, lapte de soia, brânză topită,
brânză tartinabilă, brânză rasă, brânză cheddar,
brânză alba, amestecuri de brânză, sosuri de
brânză, creme de brânză, brânză cu mucegai,
brânză cu condimente, brânză albă moale,
brânză cu ierburi, brânză de oaie, brânzeturi,
bastoane de mozzarella, cașcaval, cașcaval
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afumat, iaurt, iaurt de băut, iaurturi cremoase,
iaurturi aromate, iaurt de soia, deserturi din iaurt,
iaurturi de băut, băuturi făcute din iaurt, pâine
proaspătă, pâine pita, pâine crocantă, pâine
integrală, pâine multicereale, pâine cu usturoi,
pâine de secară, pâine la aburi, ciocolată cu
lapte, dulciuri, acadele, batoane de ciocolată,
batoane dulci, bomboane bezea, bomboane
cu cacao, bomboane de ciocolată, bomboane
moi, caramel, caramele, caramele tari, ciocolate
cu umplutură de bezea, chipsuri de ciocolată,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolată umplută, sos cu brânză., accesorii de
mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt și
gătit de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucării de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucării inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic

pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de Crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, anticearcăne,
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
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de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj, farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentru față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu protecție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de

uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, întăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
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mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru întărire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,

rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru îngrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt de
cacao de uz cosmetic, vopsele pentru gene,
funde pentru păr, articole decorative pentru păr,
elastice de păr, agrafe de păr/ace de păr, ace
pentru ondularea părului, agrafe de păr/clame de
păr, ace de păr, plase pentru păr, hârtie pentru
ondularea părului, panglici pentru păr, detergenți
de uz industrial, săpun industrial, săpunuri
cremă, dezinfectante, șervețele dezinfectante,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectante
folosite pentru igienă, produse dezinfectante de
uz menajer, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, dezinfectanți pentru
aparate și instrumente dentare, hârtie igienică,
role de hârtie igienică, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie
igienică sub formă de rolă, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi verticale pentru hârtie
igienică, suporturi pentru role de hârtie igienică,
distribuitoare de role de hârtie igienică, suporturi
pentru role de hârtie igienică.
39. Livrare de alimente de către restaurante
(transport), livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum (transport), livrare
de pizza (transport), livrare pe cale rutieră
(transport), organizarea ridicării de produse,
servicii de livrare, servicii de livrare a alimentelor,
transport și depozitare.
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
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organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, decorare de
alimente, decorare de torturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea

de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servicii de baruri
care servesc bere, snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de case
de vacanță, servicii de cazare temporară la
hoteluri și moteluri, servicii de cazare temporară
oferită de ferme de agrement, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară
în apartamente de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în case de odihnă pentru tineri, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
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servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), furnizare de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni.

───────

(210) M 2021 00108
(151) 11/01/2021
(732) SBSWISS SRL, STRADA CAMPIA

LIBERTATII NR 64, BLOC 34 A,
SC A, ET 2, AP. 10, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CANNA BIO SWISS
YOUR LOCAL DEALER

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.05; 05.03.11; 05.03.13;
05.03.14

(591) Culori revendicate:negru, verde
deschis, verde închis, roşu, alb

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri

esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

───────

(210) M 2021 00133
(151) 11/01/2021
(732) LUCIAN MARIUT, STR. ȘTEFAN

CEL MARE NR. 30, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

IFL IDEAL FEROLUC
șuruburi și accesorii

mobilă Fixeaza-și idealul!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.11;
26.15.25; 29.01.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────
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(210) M 2021 00135
(151) 11/01/2021
(732) IMPERIAL DENT CLINIC SRL,

STR. ARIES NR.5. ET. PARTER,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR.33, AP. 07,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

IMPERIAL DENT CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.23; 02.09.10; 24.09.03

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, auriu,
gri

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

44. Servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii medicale,
servicii medicale oferite de clinici
medicale, asistență stomatologică, consultații
stomatologice, stomatologie estetică, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

───────

(210) M 2021 00136
(151) 11/01/2021
(732) IT GENETICS SRL, STR.

ILEANA COSANZEANA NR.5,
BL.S36, SC.2, AP.48, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051785, ROMANIA

(540)

itg store itgenetics
Let us optimize you!

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 26.11.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX #53575a),
verde (HEX #76bc21)

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

9. Case de marcat.
16. Hârtie şi carton.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 00137
(151) 11/01/2021
(732) MARIUS LAURENTIU CAUTIS,

STR. HIPODROMULUI NR. 23,
JUDEȚUL ILFOV, SAT OSTRATU,
COM. CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

coffee beans

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 05.03.13; 27.05.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea aromată, cafea, cafea măcinată,
cafea verde, boabe de cafea, extracte de cafea,
concentrate de cafea, cafea de malț, cafea cu
gheață, esență de cafea, esențe de cafea altele
decât uleiurile esențiale, cafea solubilă, cafea
decafeinizată, cafea liofilizată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, servicii de catering pentru fast-food
cu autoservire, servicii de restaurant cu servire la
pachet, restaurante care servesc udon și soba,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență.

───────

(210) M 2021 00138
(151) 11/01/2021
(732) UNIQUE DRESSES S.R.L, STR.

MATEI BASARAB NR. 23, BL. 123,
SC. B, ET. 3, AP. 13, JUDEȚUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

UNIQUE GYM WEAR

(531) Clasificare Viena:
02.03.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
25. Îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, hanorace sport,
bluze sport, jachete sport, pantaloni de sport,
bustiere sport, maiouri pentru sport, șepci și
căciuli pentru sport, treninguri (pentru sport),
șosete pentru sport, șorturi pentru sport,
costume sportive pentru jogging, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport.

───────

(210) M 2021 00139
(151) 11/01/2021
(732) UNITED STATES STEEL

CORPORATION, 600 GRANT
STREET, ROOM 1500
PENNSYLVANIA, PITTSBURGH,
PA15219, PENNSYLVANIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

USS U.S. Steel Kosice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

6. Produse din metal și anume benzi și fâșii
de oțel laminate la cald, benzi și fașii din oțel
laminate la rece incluzand benzi și fîșii din oțel
galvanizat și benzi și fâșii placate electrolitic cu
staniu.

───────
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(210) M 2021 00140
(151) 11/01/2021
(732) NEMO EPG SRL, STR. IANI

BUZOIANI NR. 14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

echo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.03

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#burgundy e21b52), auriu (HEX #gold
feab1e), roz (HEX #carmin a62126),
crem (HEX #pink cream fcb39a)

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

16. Cărți, colecție de cărți, reviste (tipărituri),
almanah, materiale de instruire sau învățământ,
pliante (tipărituri), broșuri.
35. Servicii oferite de un magazin online privind
vânzarea cărților în format audiobook, ebook și
în format electric.
38. Transmitere de audiobook-uri pentru audiție,
servicii de comunicare între părți.
41. Educație, instruire, servicii de divertisment,
servicii de amuzament, recreerea persoanelor,
activități sportive și culturale, traducere.
42. Creare și menținere de site-uri web,
dezvoltare de site-uri web.

───────

(210) M 2021 00141
(151) 11/01/2021
(732) RAINBOW COLORFUL IDEAS

SRL, B-DUL. ALEXANDRU
OBREGIA NR. 4, BL. OD1, SC.
4, ET. 9, AP. 172, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041733, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BDUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, APT. 5,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

COLORFUL CONCEPTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
513C)

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

35. Organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, producție de material
publicitar, producție de materiale publicitare,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
compilare, producție și diseminare de material
publicitar, producție de clipuri publicitare,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
publicitate, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de grafică publicitară, campanii de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
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pregătire de campanii publicitare, derularea
campaniilor promoționale pentru întreprinderi
comerciale, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
promovare de evenimente speciale, difuzare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, realizare de târguri
și expoziții virtuale online.
41. Organizare de evenimente în interior
(indoor) și în exterior (outdoor), cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de montaj de divertisment
lejer.

───────

(210) M 2021 00142
(151) 11/01/2021
(732) UNIREA GOSPODARILOR

MIHAILESTI COOPERATIVA
AGRICOLA, SAT MIHAILESTI NR.
151, JUD. BUZĂU, MIHAILESTI,
127375, BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA,
BD. UNIRII , BL. 16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013

(540)

COOPERATIVA AGRICOLĂ
UNIREA GOSPODARILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 06.07.25; 25.01.15;
25.01.19; 29.01.12

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ.

───────
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(210) M 2021 00143
(151) 11/01/2021
(732) ESCO ELECTRIC LIGHT SRL,

STR. CAMPINA NR. 47, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400635,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

XGO CAMPING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

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

18. BEţe de drumeţie (trekking) / beţe de tură.
20. Mobilier pentru camping, scaune camping,
mese camping, saltele camping.
21. Vase pentru camping.
22. Corturi, corturi pentru camping auto.
24. Saci de dormit.

───────

(210) M 2021 00144
(151) 11/01/2021
(732) CORNELIA LARISA BICHIR,

STR. ION CREANGA NR 19 BIS,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

imBIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 05.03.13

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, săpunuri, săpun lichid, uleiuri
bronzante, uleiuri aromatice, uleiuri parfumate,
uleiuri nemedicinale, produse cosmetice, măști
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, creme pentru față (produse
cosmetice), produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice exfoliante
pentru corp, șampoane, produse cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat.

───────
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(210) M 2021 00145
(151) 11/01/2021
(732) SPIRULINA VIE SRL, SPLAIUL

INDEPENDENTEI 273, ET 3
CORP 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

S FOOD ALIVE SPIRULINA

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Alge congelate (spirulină congelată) pentru
uz alimentar.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ online.

───────

(210) M 2021 00146
(151) 11/01/2021
(732) LUCIA DINU, BD. CONSTANTIN

BRANCOVEANU, NR. 9, BL. 14,
SC. 3, ET. 4, AP. 72, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

the SKINOLOGIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2021 00147
(151) 11/01/2021
(732) CEWE MAGYARORSZÁG KFT.,

BEKE UT. 21-29, BUDAPESTA,
UNGARIA

(540)
UN CADOU DIN INIMĂ

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.

───────

(210) M 2021 00148
(151) 11/01/2021
(732) GHEORGHE-SORIN MIHALI,

STR. PROIECTATĂ NR.10, AP.2,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

DENTAL CONCEPT
by Dr.Mihali

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13

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

41. Educație, instruire, instruire în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
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de instruire în domeniul medical, servicii de
formare pentru asistente medicale (instruire),
servicii de formare profesională în domeniul
medical (instruire), consiliere în materie de
pregătire medicală (instruire), organizare de
conferințe și simpozioane în domeniul medical,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, publicare de
texte medicale, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul stomatologic.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
de îngrijire medicală, servicii de asistenţă
medicală oferite de o clinică dentară, servicii
stomatologice, servicii de stomatologie estetică,
servicii de ortodonție, servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2021 00149
(151) 11/01/2021
(732) FRESCA GELATO SRL, STR.

AMURGULUI, NR. 47, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

CIORBE și tradiții

(531) Clasificare Viena:
11.03.18; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
catering, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet.

───────

(210) M 2021 00150
(151) 11/01/2021
(732) MINDED SOLUTIONS SRL, STR.

GEORGE CALBOREANU NR 7,
BL 126, SC B. AP 87, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061213, ROMANIA

(740) MINDED SOLUTIONS SRL, STR.
GEORGE CALBOREANU NR 7,
BL 126, SC B. AP 87, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061213, ROMANIA

(540)

BLUE FILTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 01.15.15;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2728C), turcoaz (Pantone
0821C), albastru deschis (Pantone
279C), alb

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

11. Filtre de apă, filtre pentru apa potabilă, filtre
pentru purificarea apei, filtre pentru tratarea apei,
membrane pentru filtrarea apei.
40. Servicii de tratare (demineralizare) a apei,
tratarea apei.

───────
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(210) M 2021 00151
(151) 11/01/2021
(732) ROMTOX SALES GROUP SRL,

SOS. MIHAI BRAVU NR 219,
BUCURESTI, 021323, ROMANIA

(540)
GOLI NUTRITION

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

5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice
de uz medical.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 00152
(151) 11/01/2021
(732) ELENA-LETITIA PAMFIL,

STR. LIBERTARII, NR. 1, BL.
M3, AP. 005, JUD. ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AIZZO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:auriu (HEX #cea048)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Articole de parfumerie și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, aromatizanți
(uleiuri esențiale), apă florală, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, uleiuri parfumate care
eliberează arome sub acțiunea căldurii, uleiuri
parfumate, uleiuri eterice, uleiuri esențiale
utilizate la fabricarea produselor parfumate,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale pentru uz personal, uleiuri esențiale
pentru uz casnic, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale de lămâie, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale amestecate, uleiuri aromatice, ulei de
trandafiri, ulei de pin, ulei de migdale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale de lămâie, ulei

de lavandă, ulei de iasomie, gel de levănțică,
helichrysum (uleiuri eterice), esențe și uleiuri
eterice, esențe eterice, bețișoare parfumate,
extracte de flori, lemn parfumat, săculețe
pentru parfumarea lenjeriei, săculețe parfumate,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, esență de bergamotă, detergent pentru
spălare, detergenți, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți pentru
rufe, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți sub formă de spumă, geraniol
pentru parfumare, odorizante de casă, lichid de
spălare, lichide de curățare, parfumuri pentru
automobile, parfumuri pentru carton, parfumuri
pentru ceramică, aditivi pentru spălarea rufelor,
balsamuri pentru rufe, bile de spălat rufe
care conțin detergent de rufe, lichide pentru
spălarea rufelor, înălbitor pentru rufe, preparate
pentru spălare de uz menajer, produse chimice
pentru spălarea rufelor, produse pentru spălare,
săpun detergent, săpun lichid pentru rufe,
pulbere pentru spălarea rufelor, săpunuri de rufe,
sprayuri antistatice pentru rufe, uleiuri esențiale
utilizate ca parfum în spălătorii, săpunuri pentru
redarea strălucirii textilelor, uleiuri naturale de
curățare, uleiuri de curățare, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe de
curățare pentru uz casnic, soluții de curățare
pentru îndepărtarea petelor, soluții pentru
scoaterea petelor (agenți de curățare), spray
pentru luciu, spray-uri de curățare, produse de
curățare sub formă de spray de uz casnic,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, lichide pentru
spălarea parbrizelor), soluții (șampoane) pentru
curățarea mașinilor, șampon pentru vehicule,
ceară pentru mașină, produse pentru lustruirea
automobilelor, preparate pentru curățare și
odorizante, produse pentru toaletă, produse de
toaletă, ambră (parfumerie), ape de colonie,
apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă de toaletă
care conține ulei de șarpe, apă parfumată,
aromatizanți pentru parfumuri, arome, articole de
parfumerie pe bază de cedru, batiste de unică
folosință impregnate cu colonie, baze pentru
parfumuri de flori, apă de colonie, compuși
parfumați din heliotropină, mosc (natural),
mosc (parfumerie), mentă pentru parfumerie,
iononă (parfumerie), loțiuni bay rum (colonie,
produs cosmetic), mosc sintetic, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumuri
de flori, parfumuri de uz personal, parfumuri
lichide, parfumuri naturale, parfumuri pentru
corp, parfumuri solide, preparate parfumate,
produse de parfumerie cu vanilie, produse
de parfumerie sintetice, pulverizatoare pentru
corp, șervețele parfumate, vanilină sintetică
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(parfumerie), uleiuri naturale pentru parfumuri,
ulei de trandafiri de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de lavandă de uz cosmetic,
ape de toaletă, substanțe parfumate din geraniol,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, sfere
parfumate (substanțe aromatice), esență de
badian, uleiuri esențiale de cedru, esență de
mentă (ulei esențial), geraniol, safrol, terpene
(uleiuri esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei
brut din mentă, ulei de arbore de ceai, ulei
esențial de wintergreen, uleiuri de gaultheria,
uleiuri esențiale de yuzu, uleiuri nemedicinale.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate.

───────


