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Cereri Mărci publicate în 03/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03406 27/05/2022 ALBINA RESTAURANTE SRL Prăjim pe bune în ulei de alune

2 M 2022 03711 27/05/2022 OLIVIA VICTORIA
CONSTANTIN

ASPRO THE AGENCY

3 M 2022 03712 27/05/2022 AXIOMA FACTORING SRL AXIOMA

4 M 2022 03713 27/05/2022 IVROMIL SRL milfruta

5 M 2022 03714 27/05/2022 SC TERAPIA SA Descoperă prevenția activă !

6 M 2022 03715 27/05/2022 SC TERAPIA SA Tu știi cât de ocupat e ficatul
tău ?

7 M 2022 03716 27/05/2022 SC TERAPIA SA Tu știi cât de obosit este ficatul
tău ?

8 M 2022 03717 27/05/2022 SC TERAPIA SA RHINXYL- Desfundă nasul și
ușurează respirația !

9 M 2022 03718 27/05/2022 SC TERAPIA SA Paduden Duo Combină puterea
celor două substanțe active într-
un singur comprimat !

10 M 2022 03719 27/05/2022 SC TERAPIA SA Paduden Suspensie -
Ameliorează durerea și reduce
febra !

11 M 2022 03720 27/05/2022 HERMON GROUP SRL ANDRANI

12 M 2022 03721 27/05/2022 POPESCU GHEORGHE GENERAȚIA DE AUR

13 M 2022 03722 27/05/2022 GHEORGHE POPESCU PASADENA

14 M 2022 03723 27/05/2022 GHEORGHE POPESCU GOLD GENERATION

15 M 2022 03724 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest Rehydrate

16 M 2022 03725 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest FloraBalance

17 M 2022 03726 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest AcidControl

18 M 2022 03727 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest EasyTranz

19 M 2022 03728 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest PowerEnzymes

20 M 2022 03729 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest EmetoFix

21 M 2022 03730 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest StomachRelief

22 M 2022 03731 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest LipoBalance

23 M 2022 03732 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest ColonDetox

24 M 2022 03733 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest SlimEffect
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 03734 27/05/2022 BIOFARM S.A. Biodigest HepatoDetox

26 M 2022 03735 27/05/2022 BIOFARM SA Biodigest EnteroCalm

27 M 2022 03736 27/05/2022 NEW MOON SRL new moon works

28 M 2022 03737 27/05/2022 MAXIMA FENSTER SRL FEREASTRA REKORD

29 M 2022 03738 27/05/2022 SC ISAG AAG PARTENERS
SRL

ISAG

30 M 2022 03739 27/05/2022 KEMCRISTAL S.R.L. KRISTALFOAM

31 M 2022 03740 27/05/2022 ANDREI GHEORGHITA PAUCO

32 M 2022 03741 27/05/2022 ASOCIATIA SPORT MONTAN
SACELE

FESTIVALUL SPORTURILOR

33 M 2022 03742 27/05/2022 SOUTH EAST EUROPE
FERTILIZER COMPANY SA

SEEFCO

34 M 2022 03743 27/05/2022 MIB PRODCOM SRL BIG

35 M 2022 03744 27/05/2022 ORTO OXACELL SRL Q.Oxanique

36 M 2022 03745 27/05/2022 DIVERTA TRADING EXPRESS
S.R.L

NOYZ Club & Lounge

37 M 2022 03746 27/05/2022 TERRAFORM SRL terrablue life is good

38 M 2022 03747 27/05/2022 ICON BODY SRL QEstetic Care, like a queen

39 M 2022 03748 27/05/2022 TEHNO MSS S.R.L. UNITEH PRO Aducem inovaţia
la tine acasă

40 M 2022 03749 27/05/2022 FUNDAȚIA CORNELIU
COPOSU

sens politic

41 M 2022 03750 27/05/2022 NORD AGROLAND SRL SALIX

42 M 2022 03751 27/05/2022 NORD AGROLAND SRL EVER EAST

43 M 2022 03752 28/05/2022 SC ANELMA99 SRL LA GEAM FAST-FOOD

44 M 2022 03753 29/05/2022 CAR ESTATE SRL dukat hotel, restaurant & events

45 M 2022 03754 29/05/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. fiiGOlino

46 M 2022 03755 29/05/2022 ISTVAN GOCZA 4village
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(210) M 2022 03406
(151) 27/05/2022
(732) ALBINA RESTAURANTE

SRL, STR. ZORILOR 6C, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Prăjim pe bune
în ulei de alune

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

29. Shake-uri din lapte, sos de fasole (pastă),
sosuri de brânză (pastă), pui preparat, pui, carne
prăjită de pui, pui la grătar (yakitori), hamburgeri
din carne de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), file din piept de pui, mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), burgeri din legume,
hamburgeri, hamburgeri de vită, hamburgeri de
carne, hamburgeri de
curcan, chiftele de hamburger negătite, produse
din carne sub formă de hamburgeri, cartofi
conservați, cartofi preparați, cartofi pai, cartofi
decojiți, cartofi fierți, piure de cartofi, cartofi pai
congelați, cartofi feliați congelați, felii prăjite de
cartofi, cartofi răzuiți prăjiți (hash browns), gustări
pe bază de cartofi, salate pe bază de cartofi,
cartofi prăjiți sub formă de aperitive, cartofi prăjiți
în formă de gofre.

───────

(210) M 2022 03711
(151) 27/05/2022
(732) OLIVIA VICTORIA CONSTANTIN,

DRUMUL GURA VLADESEI 13
A, PARTER, AP. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030922, ROMANIA

(540)

ASPRO THE AGENCY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 7648
C), verde (Pantone 7745 C)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor

───────

(210) M 2022 03712
(151) 27/05/2022
(732) AXIOMA FACTORING SRL,

CALEA IESILOR NR.10, CHISINAU,
MD-2069, REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M. LEONTINA BANCIU
NR.6, AP.110, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
AXIOMA

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

9. Suporturi media înregistrate şi descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare şi de stocare fără
conţinut, aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile.
35. Furnizarea de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing, furnizare
de informații de marketing în afaceri,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, abonament la un pachet
media de informații, realizare de abonamente
la pachete de informații, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, furnizare de rapoarte privind informațiile
contabile, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, obținerea de
informații comerciale, colectare de informații
comerciale, compilare de informații comerciale,
colectarea de informații de afaceri, colectarea de
informații pentru afaceri, compilare de informații
despre societăți, sistematizarea informațiilor
în fișiere electronice, servicii de informații
statistice în afaceri, furnizare de informații
statistice de afaceri, compilare de informații în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/05/2022-29/05/2022

registre computerizate, ținere a unui registru
cu informații, compilare de informații statistice
privind cercetarea medicală, elaborare de
informații statistice în domeniul afacerilor,
actualizare și administrare de informații în
registre, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
căutare de informații în fișiere informatice,
pentru terți, compilare de informații în baze
de date informatice, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, compilare și
sistematizare a informațiilor utilizate în transmisii
electronice, compilarea și sistematizarea de
informații în baze de date computerizate,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, obținerea de
informații în domeniul afacerilor, referitoare la
statutul societăților, culegere și sistematizare de
informații în baze de date informatice, compilare
și introducere de informații în baze de date
informatizate, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță profesională,
investigații sau informații în domeniul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
furnizarea de informații comerciale, furnizarea
de informații pentru afaceri, agenții de informații
comerciale, informații și investigații comerciale,
servicii de informații comerciale, furnizarea de
informații comerciale, furnizare de informații
comerciale, difuzare de informații comerciale,
analiza informațiilor de afaceri, furnizare de
informații privind afacerile, furnizare de informații
de afaceri, informații comerciale asistate de
calculator, difuzare de informații de afaceri,
furnizare de informații comerciale (afaceri),
servicii de informații comerciale computerizate,
furnizare de informații comerciale computerizate,
informații în materie de afaceri, cercetare de
informații de afaceri, căutări privind informațiile
despre companie, servicii ale agențiilor de
informații comerciale, servicii de furnizare de
informații comerciale, furnizare de informații
privind managementul afacerilor, compilare
și furnizare de informații statistice și de
informații privind prețurile comerciale, furnizare
de informații privind comerțul exterior, furnizare
de informații cu caracter comercial, furnizare de
informații privind schimburile comerciale, servicii
de informații comerciale, prin internet, studii
de cercetare privind informațiile comerciale,
furnizare de informații despre studii de
piață, furnizare de informații computerizate

privind managementul afacerilor, furnizare de
informații comerciale și de afaceri, servicii
de informații economice în scop comercial,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
colectarea de informații privind studiile de
piață, furnizare de informații comerciale despre
societăți comerciale, furnizare de informații cu
privire la întreprinderi și informații cu caracter
comercial prin rețele informatice globale, servicii
de informații de piață privind rapoartele
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații computerizate referitoare
la registre comerciale, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, furnizare
de informații cu privire la prelucrarea de
date, furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, furnizare
de informații comerciale din baze de date
online, actualizarea informațiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, servicii
de prelucrare a informațiilor computerizate în
domeniul afacerilor, pregătire și compilare de
rapoarte și informații de afaceri și comerciale,
servicii de informații comerciale furnizate prin
accesul la bază de date computerizată, furnizare
de informații privind activitățile comerciale prin
intermediul bazelor de date computerizate,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
oferire de servicii de registre cu informații pentru
afaceri, într-o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
servicii de asigurări, afaceri imobiliare, factoring,
servicii de creditare, recuperarea creanțelor,
finanțare de creanțe, factoring de creanțe,
factoring pentru creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, organizare de recuperare de
creanțe, agenții de colectare de creanțe,
colectarea creanțelor la nivel național, agenții de
încasare a creanțelor, agenții de recuperare a
creanțelor, servicii de recuperare a creanțelor,
achiziție și transfer de creanțe monetare, servicii
ale agenților pentru recuperarea creanțelor,
servicii electronice de colectare a creanțelor,
servicii juridice computerizate de colectare de
creanțe, servicii de agenții de recuperare de
creanțe, agenții de colectare și recuperare a
creanțelor, agenții de recuperare și de colectare
a creanțelor, consultanță pentru clienți cu privire
la organizarea recuperării de creanțe, servicii de
recuperare a creanțelor și de factoring de datorii,
servicii oferite de birouri de credit.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/05/2022-29/05/2022

(210) M 2022 03713
(151) 27/05/2022
(732) IVROMIL SRL, TOMEȘTI, ÎN

INCINTA COM TOM, HALĂ, JUD.
IAȘI, TOMEȘTI, 707110, IAȘI,
ROMANIA

(540)

milfruta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03

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

29. Fructe uscate, produse din fructe uscate,
amestecuri de fructe uscate, gustări pe bază de
fructe uscate.
30. Ciocolată, amestecuri de ovăz care conțin
fructe uscate, amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale și fructe uscate, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
bomboane, fructe trase în ciocolată, drajeuri
de fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse de
cofetărie nemedicinale.

───────

(210) M 2022 03714
(151) 27/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Descoperă prevenția activă !

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/05/2022-29/05/2022

și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu

amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
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preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).
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clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
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veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,

prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
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dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).
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clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
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veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,

prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
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dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).
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clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
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veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,

prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
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dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
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preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
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uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).
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clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
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vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice , uleiuri
medicinale , ierburi și rădăcini medicinale ,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală , săruri
pentru scopuri medicale , imunostimulante , fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
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uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, ingrediente
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice și farmaceutice, vitamine, conservanți
și antioxidanți (exceptând transportul lor).

───────

(210) M 2022 03720
(151) 27/05/2022
(732) HERMON GROUP SRL, CALEA

IESILOR NR.10, CHISINAU,
MD-2069, REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M. LEONTINA BANCIU ,
NR.6, AP.110, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
ANDRANI

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Achiziţii de întreprinderi pentru terţi,
administrare a afacerilor pentru centre de
conferinţe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare angro şi cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenţi,
administrare de birouri de afaceri pentru
terţi, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială şi pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare, administrarea comercială
a licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi, administrarea magazinelor, administrarea
şi managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
societăţilor comerciale (pentru terţi), asistenţă
comercială în managementul afacerilor,
asistenţă comercială privind deschiderea de
francize, asistenţă comercială privind sistemul
de franciză, asistenţă în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistenţă
în administrarea întreprinderilor industriale şi
comerciale, asistenţă în afaceri, asistenţă
în conducerea afacerilor, asistenţă în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistenţă în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistenţă în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistenţă în gestiunea
afacerilor sau a funcţiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistenţă în
domeniul administrării şi planificării afacerilor,
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asistenţă în management pentru companiile
comerciale, asistenţă în management pentru
firme comerciale, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale, asistenţă în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistenţă managerială pentru
organizaţiile industriale, asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistenţă în materie de
management, furnizarea asistenţei (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizarea asistenţei în
afaceri, furnizarea asistenţei în managementul
afacerilor, furnizarea asistenţei pentru înfiinţarea
unei afaceri în sistem de franciză, furnizarea
informaţiilor de contacte comerciale şi de
afaceri, pe internet, gestiunea afacerilor
de comerţ cu amănuntul pentru terţi,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, furnizarea informaţiilor despre
metode de vânzare, intermedierea afacerilor
comerciale pentru terţi, intermediere publicitară,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, investigaţii comerciale, management
de afaceri comerciale, management în
procesele de afaceri, managementul activităţilor
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relaţiei cu clienţii,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul şi consultanţa în procesele
de afaceri, negociere de contracte de
publicitate, pentru terți, organizarea întâlnirilor
de afaceri, organizarea şi coordonarea
întâlnirilor de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociaţi pentru fuziuni, preluări, precum
şi înfiinţări de întreprinderi, realizarea studiilor
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri (studii de piaţă), pregătirea studiilor
de proiecte referitoare la aspecte legate de
afaceri, servicii de reorganizare a proceselor
de afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de consultanţă în afaceri, servicii de
asistenţă administrativă şi prelucrarea datelor,
servicii de colaborări a afacerilor în reţea, servicii
de comandă angro, servicii de consultanţă
şi de management al afacerilor, servicii de
franciză care oferă asistenţă în afaceri, servicii
de gestionare a lanţului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
reprezentanţă comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistenţă în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în reţea, supravegherea afacerii

(în numele terţilor), achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, achiziţionarea
produselor şi serviciilor pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preţ, servicii
de comercializare cu amănuntul de mobilier,
servicii de comerţ cu amănuntul prin comenzi
poştale de mobilier, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu mobilier, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare angro
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură
cu mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură cu
mobilier, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în domeniul comercializării
produselor.

───────

(210) M 2022 03721
(151) 27/05/2022
(732) POPESCU GHEORGHE, SOS.

EROU NICOLAE IANCU NR. 87E,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
GENERAȚIA DE AUR

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

3. Parfumuri, produse cosmetice.
25. Articlole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, articole de gimnastică și de sport.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
41. Divertisment, activități sportive.

───────

(210) M 2022 03722
(151) 27/05/2022
(732) GHEORGHE POPESCU, STR.

SOS. EROU NICOLAE IANCU, NR.
87 E, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
PASADENA

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

3. Parfumuri, produse cosmetice.
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 03723
(151) 27/05/2022
(732) GHEORGHE POPESCU , STR.

SOS. EROU NICOLAE IANCU, NR.
87 E, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
GOLD GENERATION

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

3. Parfumuri, produse cosmetice.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, articole de gimnastica si de sport.
35. Publicitate, management, organizarea si
administrarea afacerilor.
41. Divertisment, activităţi sportive.

───────

(210) M 2022 03724
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest Rehydrate

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

5. Produse si preparate farmaceutice pe baza de
saruri de rehidratare, electroti si alte ingrediente
cu rol in hidratarea organismului.

───────

(210) M 2022 03725
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest FloraBalance

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

5. Produse si preparate farmaceutice ce
contribuie la refacerea florei intestinale.

───────

(210) M 2022 03726
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest AcidControl

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

5. Produse si preparate farmaceutice ce
contribuie la mentinerea secretiilor gastrice in
limite normale.

───────

(210) M 2022 03727
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest EasyTranz

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

5. Produse si preparate farmaceutice pentru
reglarea tranzitului intestinal, cu acţiune laxativă.

───────

(210) M 2022 03728
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest PowerEnzymes

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

5. Produse si preparate farmaceutice pe bază
de enzime digestive pentru sustinerea functiei
digestive şi facilitarea absorbţiei nutrienţilor.

───────
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(210) M 2022 03729
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

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

5. Produse şi preparate farmaceutice cu rol
antiemetic, ce contribuie la ameliorarea starii de
greaţă în deispensie sau în caz de transport.

───────

(210) M 2022 03730
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest StomachRelief

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

5. Produse şi preparate farmaceutice dedicate
terapiei sindromului dispeptic şi sindromului de
intestin iritabil.

───────

(210) M 2022 03731
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest LipoBalance

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

5. Produse si preparate farmaceutice pentru
susţinerea funcţiei digestive şi metabolismul
colesterolului.

───────

(210) M 2022 03732
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest ColonDetox

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

5. Produse şi preparate farmaceutice ce
contribuie la detoxifierea colonului.

───────

(210) M 2022 03733
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFATUL

TAUTU, NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest SlimEffect

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

5. Produse şi preparate farmaceutice ce
contribuie la reglarea apetitului şi eliminarea
senzaţiei de foame.

───────

(210) M 2022 03734
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM S.A., STR. LOGOFATUL

TAUTU NR.99, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest HepatoDetox

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

5. Produse si preparate farmaceutice cu rol
antiemetic, ce contribuie la sustinerea functiei de
detoxifiere hepatica.

───────

Biodigest EmetoFix
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(210) M 2022 03735
(151) 27/05/2022
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)
Biodigest EnteroCalm

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

5. Produse si preparate farmaceutice pentru
reglarea tranzitului intestinal, cu actiune
antidiareica.

───────

(210) M 2022 03736
(151) 27/05/2022
(732) NEW MOON SRL, STR. ION

BREZOIANU, NR.23-25, CORP B,
ET.4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

new moon works

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitatea prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de

reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), servicii
de agenție de informații comerciale, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive. consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, servicii
de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informații privind marketing¬ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relații media,
servicii de comunicații corporative, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoții
publicitare sau de vânzări, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru
terți, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau de
publicitate, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii
in scopuri de publicitate, optimizare pe
motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

41. Academii (educație), servicii de club
(divertisment sau educație), organizarefem
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, transfer de know-how [instruire],
servicii de ditare video ’ pentru evenimente,
furnizare de informații în domeniul educației,
examinări referitoare la educație, servicii de
divertisment, organizarea și susținerea unor
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forumuri educaționale în persoană, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
predare/ servicii educaționale/ servicii de
instruire, scrierea de texte, altele decât textele
publicitare.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
crearea și menținerea site-urilor web pentru
terți, crearea și poriectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), găzduirea
site-urilor (site-uri web), furnizarea de informații
în legătură cu tehnologia calculatoarelor și
programare prin intermediul unui site web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, design de cărți de vizită,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, design grafic pentru
materialele promoționale, cercetare științifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, consultanță în proiectarea
site-urilor web.

───────

(210) M 2022 03737
(151) 27/05/2022
(732) MAXIMA FENSTER SRL, STR.

CARAIMAN NR.3, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FEREASTRA REKORD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.05

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

clase:

6. Sisteme de ferestre si usi din tamplarie de
aluminiu.
19. Sisteme de ferestre si usi din tamplarie pvc,
pereti cortina si fatade (materiale de constructii).

───────

(210) M 2022 03738
(151) 27/05/2022
(732) SC ISAG AAG PARTENERS

SRL, BD. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR.116,
CAMERA 1, BL. M2/III, SC. 3, ET.3,
AP.138, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ISAG

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

9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și 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 funcționează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măști pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, clești
de nas pentru scufundări sau înot, mănuși
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
mașini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici,
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ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferență
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecția împotriva incendiilor,
ecrane de protecție din azbest pentru pompieri,
aparate și instrumente pentru astronomie,
receptoare audio și video, interfețe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluși, cântare pentru
bebeluși, genți adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanțe romane)/balanțe (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/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, 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 branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru
respirația artificială, veste anti-glonț, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonț, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
mașini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate și instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), șnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigările electronice, stații de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenței, aparate și
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
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 curățare

pentru discurile de pick-up/aparate de
curățare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acționate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acționate 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, aplicații 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, brățări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile 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 contraacționate, detectoare de
fise contrafăcute, contoare/aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice/conexiuni, electrice, capace
pentru ieșirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele
tabletă, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi i
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneți
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 medical,
diafragme (acoustică), diafragme pentru aparate
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științifice, diafragme (fotografie), mașini de
dictare (dictating machines), aparate de difracție
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,
stații meteorologice digitale, asistenți personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unități de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate de înregistrare a
distanței/aparate pentru înregistrarea distanței,
aparate de distilare pentru scopuri științifice,
cutii de distribuție (electricitate), panouri de
distribuție (electricitate), console de distribuție
(electricitate), măști pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uși, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fișiere de muzică descărcabile, fișiere
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 protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), șine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanță a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unități de
afișare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru ușile cu
interblocare, unități de efecte electrice și
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanță,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afișaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conțin
oculare, ochelari de protecție, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),

cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măștile
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, mașini de stins
incendiile, pompe de incendiu, șalupe de stins
incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
dispozitive de stingere a incendiilor, becuri
pentru blitz (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blitzuri (fotografie),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceață, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, cadre pentru transparență
fotografică, frecvențmetre, cuptoare pentru
utilizare în laboratoare/etuve pentru utilizare în
laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de
galena (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 greutăți 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 criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, pașapoarte biometrice/
pașapoarte electronice, cărți de identitate
biometrice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
mănuși pentru scafandri, mănuși de protecție
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecție pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicționare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curățarea capului (de înregistrare), căști de
protecție pentru sporturi, căști de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvență, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboți umanoizi
cu inteligență artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
cârduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanță/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
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cu infraroșu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manșe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acționate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboți 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 și echipamente pentru salvarea vieții,
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 unități cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanță magnetică (irm), nu cele pentru
scopuri medicale, magneți, 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,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/ instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanță
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecția muncii, oglinzi (optică), telefoane

mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
mașini de numărat și sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecții dentare pentru sporturi, aparate
și instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigație,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecție împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători și înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente și 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
uși, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate și instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planșete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanțe 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 științifice,
procesoare (unități centrale de procesare)/
unități centrale de procesare, ecrane de
proiecție, aparate de proiecție, dispozitive
de protecție împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecție împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecție pentru aviatori, căști
de protecție, măști de protecție,nu pentru uz
medical, căști de protecție pentru sporturi,
folii de protecție adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecție adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
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pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafiei aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranță pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanțelor/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 siguranță reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanță, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălțimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecția
tastaturilor virtuale, pături de supraviețuire,
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, rezistențe,
electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație,
altele decât cele pentru respirația artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învățarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotație, reostate, căști (toci)
pentru echitație, 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 siguranță/ plase de salvare, prelate de
protecție, centuri de siguranță, altele decât cele
pentru scaune de vehicule și echipamente,
salinometre, aparate de navigație prin satelit,
detectoare de semnale de satelit, sateliți
pentru scopuri științifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente

de procesare a . datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
șuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboți de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanți, manșoane pentru cablurile electrice,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, declanșatoare (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 și controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căști pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi 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
și mașini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi 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 protecția
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demarcare pentru motoare, aparate
pentru direcție, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanțuri
topografice, aparate și instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii
de distribuție (electricitate), întrerupătoare,
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electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboți de învățare, protecții pentru dinți, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicații sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmițătoare 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 și mașini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodollte, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subțire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
brațe de pick-up, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicații), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unități 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 bebeluși, casete
video, vizoare, fotografice, căști de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecție împotriva supratensiunii,
voltmetre, mașini de vot, plăcuțe pentru circuite
integrate, stații radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activității, calculatoare purtabile,
monitoare de afișare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcției vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măști
de protecție 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 și
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical., capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, adaptoare
de gen [adaptoare de cabluri] pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane, baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, baterii auxiliare pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
cabluri usb pentru telefoane mobile, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane inteligente, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane,
adaptoare pentru telefoane, conectoare pentru
telefoane, căști pentru telefoane, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoanele celulare,
adaptoare de telefoane mobile, folii protecție
telefoane.

28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de crăciun, aparate de amuzament, automate și
acționate 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
dejoacă pentru bebeluși, jocuri de table, genți
special concepute pentru schiuri, tunuri de
aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuși de baseball, mănuși de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoței pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziționarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, cârduri de bingo,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate și mașini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuși de
box, blocuri de construcție (jucării), jocuri de
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construcție, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măști de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de șah, table de șah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciții)/aparate de
exerciții (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice crăciunului
(noutăți pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ținte), hamuri pentru alpiniști,
mese de biliard acționate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coșuri de prins
pește (capcane de pescuit), genți 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), păpuși, biberoane pentru
păpuși, paturi pentru păpuși, case de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, camere de păpuși,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecții
pentru cot(articole sportive), ținte electronice,
carusele pentru parcurile de distracții, arme
pentru scrimă, măști de scrimă, mănuși speciale
pentru scrimă, cârlige pentru pește, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuși de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuși pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roți, mănuși
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
și 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 gheață, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manșe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecții pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undița, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măști (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuși matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbați (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
dejoacă, 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 excepția instalațiilor,

lumânărilor și produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniție 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 percuție (jucării), aparate pentru exerciții
fizice, pihatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile dejoacă, cărți de joc, jucării de pluș, jucării
de pluș cu păturică atașată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile și jucării cu
funcții de telecomunicații integrate, căptușeli
de protecție (părți din costumele de sport),
folii de protecție adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuși 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, căluți balansoar, undițe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staționare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleți, roți 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), fluturași (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praștii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praștii
(articole sportive), automate (mașini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecții pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staționare
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, ținte pentru tragere, ursuleți
de pluș, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măști de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuțuri, mașini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genți de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboți de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
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jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, mașini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăților (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele
09 și 28 cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă și sa cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot ti furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilorțfuncții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru

terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț online cu amănuntul
pentru muzica digitală descărcabilă, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, comerț online
cu produse din clasele 09 și 28, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Agenți antispumare, agenți antispumanți,
produse chimice antispumante, agenți chimici
antispumanți, soluții antispumante pentru
acumulatori, produse chimice antispumante
pentru refacere, produse chimice antispumante
pentru apele reziduale, agenți chimici
antispumanți pentru coagularea lacurilor,
produse chimice antispumante folosite
în industria adezivilor, produse chimice
antispumante folosite în industria vopselelor,
produse chimice antispumante folosite în
industria materialelor plastice, produse chimice
antispumante folosite în industria procesării
alimentelor, substanțe, produse și preparate
chimice și elemente naturale, compoziții și
substanțe chimice și organice destinate utilizării
la fabricarea de alimente și de băuturi, agenți
activi de suprafață pe bază de sulfonat organic
liposolubil, adezivi de suprafață (cu excepția
celor pentru uz medical, pentru papetărie sau
pentru uz casnic), agenți activi de suprafață
pentru sol, folosiți pentru a stimula mișcarea
uniformă a apei în sol, agenți tensioactivi
de uz industrial, agenți chimici tensioactivi
pentru utilizare în horticultură, agenți chimici
tensioactivi pentru utilizare în agricultură,
agenți chimici tensioactivi pentru utilizare în
silvicultură, agenți tensioactivi pentru tratarea
hârtiei în procesele de imprimare, agenți
tensioactivi pentru tratarea mașinăriilor folosite
în procesele de imprimare, surfactanți folosiți
în compoziția detergenților, surfactanți folosiți
la conservarea betonului, surfactanți folosiți
la fabricarea detergenților sintetici, surfactanți

companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, 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
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor 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 și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.

───────
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folosiți la protejarea suprafețelor podelelor,
surfactanți folosiți în compoziția pesticidelor
agricole, surfactanți neionici folosiți în procese
de fabricație, surfactanți folosiți la fabricarea
de hrană pentru animale, surfactanți anionici
biodegradabili folosiți în procese de fabricație,
surfactanți folosiți la acoperirea suprafețelor din
beton (altele decât vopsele), medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice destinate industriei, științelor, fotografiei,
agriculturii, horticulturii și silviculturii, rășini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea incendiilor, preparate pentru călire
și sudură, substanțe pentru tăbăcirea de
blănuri și piei de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte produse de
umplere, compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
știință.

───────

(210) M 2022 03740
(151) 27/05/2022
(732) ANDREI GHEORGHITA, STR.

DRISTORULUI 104, BL.15B, SC.B,
AP.94, SECTOR 3, BUCURESTI,
031541, ROMANIA

(540)
PAUCO

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, trusă pentru cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, lac de uz cosmetic, produse cosmetice
pentru uz personal, şervetele impregnate cu
produse cosmetice, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, agenţi de slăbit (cosmetici),
cu excepţia celor de uz medical, balsamuri de
par (balsamuri-sampon), şampon, adezivi pentru
gene, par si unghii false, lac de unghii, oja
de unghii, baza pentru unghii (cosmetice), pile
abrazive pentru unghii, preparate pentru intarirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
balsamuri pentru unghii, sclipici pentru unghii,
unghii false, farduri pentru truse de machiaj.
8. Unghiere electrice sau neelectrice, pile de
unghii, pile de unghii electrice sau neelectrice,
freză electrică pentru unghii, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), pile unghii.

9. Cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), manechine pentru exerciţii
de prim-ajutor (aparate de instruire), reclame
luminoase.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
acţionate electric, stimulatoare electronice
pentru uz medical, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea muşchilor,
electrostimulatoare transcutanate pentru
stimularea nervilor, aparate pentru stimularea
electrică a muşchilor, aparate pentru stimularea
electrică a grupelor de muşchi, aparate pentru
tratarea celulitei, lămpi cu ultraviolete pentru
scopuri medicale.
11. Lămpi fluorescente, lămpi reflectoare, lămpi
uv cu halogen pentru vapori de metale, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi cu raze solare ultraviolete pentru
scopuri cosmetice, sterilizatoare, sterilizatoare
cu ultraviolete, sterilizatoare cu ultrasunete de
uz casnic, chiuvete pentru frizerii, lămpi cu led,
lămpi de unghii., lămpi electrice.
18. Genţi pentru cosmetice (fără conţinut), genţi,
curele din piele, poşete din piele, portofele.
20. Mobilier, seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon.
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, pensule pentru contur de ochi.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
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servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu produse cosmetice,
preparate cosmetice nemedicinale, trusă pentru
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, lac de uz cosmetic,
produse cosmetice pentru uz personal, şervetele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, agenţi de slăbit
(agenți cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, balsamuri de păr (balsamuri-sampon),
şampon, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, lac de unghii, ojă de unghii, bază pentru
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, preparate pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, balsamuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, unghii
false, unghiere, pile pentru unghii, pile de
unghii, pile de unghii electrice sau neelectrice,
freză electrică pentru unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), cap de
manechin pentru cursuri de coafor (material
didactic), manechine pentru exerciţii de prim-
ajutor (aparate de instruire), reclame luminoase,
aparate de masaj, aparate de masaj acţionate
electric, stimulatoare electronice pentru uz
medical, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea muşchilor, electrostimulatoare
transcutanate pentru stimularea nervilor, aparate
pentru stimularea electrică a muşchilor, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor de
muşchi, aparate pentru tratarea celulitei,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi
reflectoare, lămpi uv cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare cu ultrasunete de uz casnic,
chiuvete pentru frizerii, genţi pentru cosmetice
(fără conţinut), genţi, curele din piele, poşete din
piele, portofele, mobilier, seturi de mobilier cu

trei piese pentru salon, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur de
ochi.

───────

(210) M 2022 03741
(151) 27/05/2022
(732) ASOCIATIA SPORT MONTAN

SACELE, STR. 7 IZVOARE, NR.24,
JUDETUL BRASOV, SACELE,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL SPORTURILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.13.25

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente muzicale, producție de
evenimente sportive, coordonare de evenimente
sportive, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
supervizare și arbitraj în evenimente sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, organizare și
coordonare de evenimente sportive, închiriere
de echipament pentru evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive în direct,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, servicii de editare video pentru
evenimente, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare.

───────
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(210) M 2022 03742
(151) 27/05/2022
(732) SOUTH EAST EUROPE

FERTILIZER COMPANY SA, BD.
IANCU DE HUNEDOARA NR. 54B,
AVANTGARDE OFFICE BUILDING,
ET.4, SECTOR 1, BUCURESTI,
011745, ROMANIA

(540)

SEEFCO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.05

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#00522c), rosu (Hex #a61a32)

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

1. Îngrășăminte.
───────

(210) M 2022 03743
(151) 27/05/2022
(732) MIB PRODCOM SRL, STR.

TEORDOR MIHALI, NR.39-43,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400591, CLUJ, ROMANIA

(540)
BIG

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2022 03744
(151) 27/05/2022
(732) ORTO OXACELL SRL, STR.

DOCTOR MARINOIU, NR.15A,
JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130037,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Q.Oxanique

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Furnizare de servicii medicale.
───────

(210) M 2022 03745
(151) 27/05/2022
(732) DIVERTA TRADING EXPRESS

S.R.L, B-DUL BUCUREŞTII NOI,
NR. 25A, IMOBIL P+3, PARTER,
BIROUL R 21, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, 012352, ROMANIA

(540)

NOYZ Club & Lounge

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#751628), gri (HEX #5B5B5B)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare temporară, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii oferite de bodegi de vinuri,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în internet-
cafe, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii oferite de pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), organizare de banchete,
organizare de mese la hoteluri, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, 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 cluburi de băut private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
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 chinezesc,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,

servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, 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 gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii oferite de snack-baruri,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații despre servicii de bar, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, furnizarea de recenzii despre
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de consultanță cu privire
la alimente, servicii de consultanță cu privire
la prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
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de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară

───────

(210) M 2022 03746
(151) 27/05/2022
(732) TERRAFORM SRL, STR. ION

BREZOIANU NR.18, ET.1,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041256, ROMANIA

(540)

terrablue life is good

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni,
servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2022 03747
(151) 27/05/2022
(732) ICON BODY SRL, DN28 NR. 6,

JUDEȚ IAȘI, VALEA LUPULUI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL. C1, ET. 4, AP. 3, CAM. 2,
JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

QEstetic Care, like a queen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.05; 26.11.01

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, analiză cosmetică, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, saloane de coafură, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, eliminarea celulitei,
epilat cu ceară, extinderea părului ca serviciu,
manichiură, îngrijire cosmetică pentru persoane,
îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă
și frumusețe, îngrijiri de igienă pentru oameni,
servicii oferite de saloane de frumusețe, servicii
de artă corporală, ondularea părului, podologie,
servicii oferite de saloane de bronzare, servicii
oferite de saloane de coafură, servicii oferite
de saloane de îngrijire a pielii, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii cosmetice de
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îngrijire corporală, servicii de coafor, servicii de
coafor pentru copii, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de consultanță
în domeniul cosmetic, servicii de consultanță
privind machiajul oferite online, servicii de
cosmetică, servicii de epilare, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de epilare a
sprâncenelor cu ață, servicii de epilare cu laser,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de liposucție, servicii de machiaj, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de împletire a părului, servicii
de îngrijire a unghiilor, servicii de întindere a
pielii cu laser, servicii de manichiură, servicii de
micropigmentare, servicii de pedichiură, servicii
de saună cu infraroșii, servicii de tatuare
a sprâncenelor, servicii de tratament pentru
celulită, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului, servicii de tratamente de
slăbire, servicii de tratare a celulitei, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament cosmetic,
tratament cosmetic cu laser pentru piele,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru ten, servicii de injectare cu
acid hialuronic si toxina botulinica, tratamente ale
pielii cu radiofrecventa si vacuum.

───────

(210) M 2022 03748
(151) 27/05/2022
(732) TEHNO MSS S.R.L., STR. HORIA

LOVINESCU, NR. 14, CAM. 1, ET.
1, AP. 1, SAT VALEA LUPULUI,
JUDEȚ IAȘI, COMUNA VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNITEH PRO Aducem
inovaţia la tine acasă

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 15.07.01

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a utilaje
agricole, tocatoare de furaje, granulatoare,
echipamente industriale de brichetare si
peletizare, batoze de porumb, tocatoare
de crengi, maşini de penit şi opărit,
aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinari, plutitoare, cuşti,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire şi
dresaj, sere, solarii, articole şi accesorii de
grădină, uscatoare de fructe, echipamente de
prelucrarea frunctelor, scule multufuncţionale,
pompe transfer lichide, butoaie, distilatoare
inox (cu excepția transportului), mașini, mașini-
unelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare, solarii, altele
decât cele de uz medical, solarii joase de tip
tunel (nemetalice sau cadre nemetalice) pentru
protejarea plantelor, aspiratoare, aspiratoare de
uz industrial, aspiratoare electrice, aspiratoare
automate, scule și instrumente de mână
acționate manual, butoaie din metal, containere,
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articole de transport și ambalare din metal,
aparate de muls, instalații de muls pentru
extracția automată a laptelui permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop
publicitar, comercial şi de promovare, toate
acestea pentru utilaje agricole, tocatoare de
furaje, granulatoare, echipamente industriale de
brichetare si peletizare, batoze de porumb,
tocatoare de crengi, maşini de penit şi
opărit, aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinari, plutitoare, cuşti,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire şi
dresaj, sere, solarii, articole şi accesorii de
grădină, uscatoare de fructe, echipamente de
prelucrarea frunctelor, scule multufuncţionale,
pompe transfer lichide, butoaie, distilatoare
inox, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
incubatoare pentru ouă, mașini automate de
vânzare, solarii, altele decât cele de uz medical,
solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
aspiratoare, aspiratoare de uz industrial,
aspiratoare electrice, aspiratoare automate,
scule și instrumente de mână acționate manual,
butoaie din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, aparate de
muls, instalații de muls pentru extracția automată
a laptelui, organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru utilaje agricole,
tocatoare de furaje, granulatoare, echipamente
industriale de brichetare si peletizare, batoze de
porumb, tocatoare de crengi, maşini de penit şi
opărit, aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinari, plutitoare, cuşti,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire şi
dresaj, sere, solarii, articole şi accesorii de
grădină, uscatoare de fructe, echipamente de
prelucrarea frunctelor, scule multufuncţionale,
pompe transfer lichide, butoaie, distilatoare
inox, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
incubatoare pentru ouă, mașini automate de

vânzare, solarii, altele decât cele de uz medical,
solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
aspiratoare, aspiratoare de uz industrial,
aspiratoare electrice, aspiratoare automate,
scule și instrumente de mână acționate manual,
butoaie din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, aparate
de muls, instalații de muls pentru extracția
automată a laptelui, servicii de vânzare cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la utilaje agricole, tocatoare de
furaje, granulatoare, echipamente industriale de
brichetare si peletizare, batoze de porumb,
tocatoare de crengi, maşini de penit şi
opărit, aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinari, plutitoare, cuşti,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire şi
dresaj, sere, solarii, articole şi accesorii de
grădină, uscatoare de fructe, echipamente de
prelucrarea frunctelor, scule multufuncţionale,
pompe transfer lichide, butoaie, distilatoare
inox, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
incubatoare pentru ouă, mașini automate de
vânzare, solarii, altele decât cele de uz medical,
solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
aspiratoare, aspiratoare de uz industrial,
aspiratoare electrice, aspiratoare automate,
scule și instrumente de mână acționate manual,
butoaie din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, aparate de
muls, instalații de muls pentru extracția automată
a laptelui, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la utilaje agricole, tocatoare de
furaje, granulatoare, echipamente industriale de
brichetare si peletizare, batoze de porumb,
tocatoare de crengi, maşini de penit şi
opărit, aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinari, plutitoare, cuşti,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire şi
dresaj, sere, solarii, articole şi accesorii de
grădină, uscatoare de fructe, echipamente de
prelucrarea frunctelor, scule multufuncţionale,
pompe transfer lichide, butoaie, distilatoare
inox, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
incubatoare pentru ouă, mașini automate de
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vânzare, solarii, altele decât cele de uz medical,
solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
aspiratoare, aspiratoare de uz industrial,
aspiratoare electrice, aspiratoare automate,
scule și instrumente de mână acționate manual,
butoaie din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, aparate de muls,
instalații de muls pentru extracția automată a
laptelui., conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de agenții de import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata,
servicii de vanzare cu amanuntul, servicii de
vanzare cu ridicata si servicii de vanzare
online, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2022 03749
(151) 27/05/2022
(732) FUNDAȚIA CORNELIU COPOSU,

STR. MĂMULARI NR. 19,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

sens politic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

35. Publicitate, marketing și promovare prin
toate mijloacele de comunicare cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv online
prin internet, rețele de socializare sau prin
intermediul unui site web sau platforme media
proprii sau terțe, publicitate pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu publicații periodice, ghiduri, ziare,
cărți, reviste, manuale, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video și cd înregistrate, articole în format
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electronic, publicații electronice descărcabile,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, informații şi sfaturi comerciale, servicii
de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu serviciile prestate
proprii sau ale terților, servicii publicitare privind
ziarele, publicațiile electronice, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, organizare pentru
dispunerea de spațiu publicitar în ziare,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, bloguri, publicații editoriale online,
ziare și reviste, abonamente la ziare, reviste
și publicații , inclusiv electronice, administrarea
abonamentelor la ziare reviste și publicații
electronice, organizarea de abonamente la
pachete media, organizare de abonamente
la mijloace de informare pentru terți, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de intermediere
comercială, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
41. Publicarea de materiale sociale, politice
și educative online sau tipărite, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, congreselor,
seminarilor, precum şi a expoziţiilor în
scopuri culturale, activităţi editoriale, în special
publicarea de reviste, bloguri, periodice şi de
materiale editoriale, activități și servicii culturale,
organizarea și coordonarea de evenimente
culturale, sociale, artistice sau economice,
furnizare de activități culturale, servicii oferite
de ateliere organizate în scopuri culturale,
consultanță editorială, publicare de jurnale,
articole, cărți, reviste, publicații electronice,
publicații media și multimedia online, realizare
de podcasturi, webinarii, emisiuni de radio
și televiziune, emisiuni online, publicare
multimedia, publicarea pe internet a unui periodic
editorial cu articole diverse, publicarea de
texte și articole editoriale, publicări electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii educative și de
divertisment, bibliotecă electronică, împrumut de
cărți și publicații periodice, furnizarea online de
publicații electronice nedescărcabile sub formă
de ziar, revistă, articole editoriale, servicii de
reporteri de știri, servicii de programare a știrilor
în vederea transmiterii prin internet, efectuarea
de studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice și
alte publicații în domeniu, cu excepția textelor
publicitare, activități educaționale și de instruire,
proiecte educaționale, predare cursuri, studii,

cercetări și strategii în domeniul social, economic
și politic, organizare și susținere de training uri și
cursuri, servicii de educație politică și socială.

───────

(210) M 2022 03750
(151) 27/05/2022
(732) NORD AGROLAND SRL, STR.

TĂRPIULUI, NR.9A, CORP B,
JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420062, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12,
JUDEȚ MUREȘ, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

SALIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Dezinfectanţi, alcool medicinal, biocide,
antiseptice.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), bauturi
spirtoase.

───────
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(210) M 2022 03751
(151) 27/05/2022
(732) NORD AGROLAND SRL, STR.

TĂRPIULUI, NR.9A, CORP B,
JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420062, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12,
JUDEȚ MUREȘ, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

EVER EAST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

1. Alcool etilic, produse chimice organice de uz
industrial.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), băuturi
spirtoase.

───────

(210) M 2022 03752
(151) 28/05/2022
(732) SC ANELMA99 SRL, STR. CPT.

DOBRILA EUGENIU, NR. 18,
BL. X, SC. A, AP. 06, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900502, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
LA GEAM FAST-FOOD

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

43. Servicii de restaurante fast-food.
───────

(210) M 2022 03753
(151) 29/05/2022
(732) CAR ESTATE SRL, STR. SFÎNTUL

GAVRIL, NR.4, JUDEȚ SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

dukat hotel,
restaurant & events

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 05.03.13;
25.07.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 03754
(151) 29/05/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

fiiGOlino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, turcoaz,
mov, verde, negru

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

16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din

hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
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înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,

icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
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pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare de produse cu logo imprimat si
anume pungi și articole pentru ambalat și
depozitat din hârtie și carton, sacoșe din material
textil, pungi și articole pentru ambalat și depozitat
din material plastic, umbrele, brelocuri, brichete,
suporturi pentru pahare din hârtie și material
plastic, căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, publicitate, servicii de comenzi on-
line, servicii de promovare, distribuire de
materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de prezentare de produse, marketing direct,
date referitoare la afaceri, marketing, distribuire
de eșantioane, organizarea și gestionarea
programelor promoționale și motivaționale,
stocarea și recuperarea de informații în domeniul
vânzării cu amănuntul și cu ridicata, aranjarea
produselor și aranjarea produselor pe raft,
controlul stocului de produse destinate vânzării,
controlul stocurilor cu ajutorul bazelor de date,
servicii de inventariere a stocurilor, creare de
ambalaje comerciale (publicitate și promovare),
merchandising pentru produse, servicii de
administrare a firmelor comerciale, consultanță
în domeniul administrării, inclusiv în domeniul
soluțiilor privind francizele, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrarea

magazinelor, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, studii de
marketing, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, publicitate exterioară, publicarea de texte
publicitare.
36. Închirierea apartamentelor, afaceri
imobiliare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară.
39. Închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, închirierea de vehicule, închirierea de
portbagaje cu montare pe capota vehiculului.
41. Furnizarea de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, închirierea
echipamentelor audio, organizarea şi susţinerea
de concerte, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de karaoke,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele
de teatru sau studiourile de televiziune, servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), prezentarea
prestaţiilor live, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, producţia de spectacole, servicii
de tabere sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
decoruri pentru scenă, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
regizarea de spectacole, servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri de
formare și examinare în domeniul educațional,
organizarea de evenimente de divertisment,

organizarea și desfășurarea de evenimente
sportive, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, servicii de
antrenamente de sport și fitness, servicii oferite
de școala de schi.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de tabere de vacanţă
(cazare), servicii de cazare hotelieră, închirierea
aparatelor de iluminat, servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, închiriere de spații de
cazare de vacanță, servicii de restaurant cu
vânzare pentru acasă.
44. Fizioterapie / terapie fizică, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, servicii de
terapie, îngrijire, medicală.

───────


