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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07478

(151)
11/11/2022

(732)
ASOCIATIA PROFESSIONAL
WOMEN'S NETWORK
ROMANIA

(540)
Women on Boards ACADEMY
by PWN ROMANIA
PROFESSIONAL WOMEN`S
NETWORK

2 M 2022 07765

28/10/2022

LARYMEDICAL SRL

LARYMEDICAL

3 M 2022 07907

11/11/2022

BREAZ LAURENTIU-DUMITRU DIA DOXA

4 M 2022 07955

11/11/2022

RADIOLOGY VIBES SRL

Radiology Vibes

5 M 2022 07978

11/11/2022

STOMDESIGN DENT SRL

Dr. Ana Codreanu

6 M 2022 08153

11/11/2022

SMART FAMILY SRL

Mamici cu Lipici

7 M 2022 08158

11/11/2022

ALFACANINEXPERT S.R.L.

alfacanin

8 M 2022 08159

11/11/2022

PIRIOS CO S.R.L.

Skin Guru

9 M 2022 08160

11/11/2022

SC TRM ROYAL CARTA SRL

AutoStickere

10 M 2022 08161

11/11/2022

ROXANA- ANDREEA
PROTOPOPESCU

Rox Talks

11 M 2022 08162

11/11/2022

DIANA SRL

CONGELATO FRESHLY
FROZEN

12 M 2022 08163

11/11/2022

DANIEL FLORIN IONESCU

FOLII AUTO

13 M 2022 08165

11/11/2022

RANDOM SERV SRL

PIZZERIA Q

14 M 2022 08167

11/11/2022

DREAMME CREATIV STUDIO
SRL

DreamME

15 M 2022 08168

11/11/2022

SC CITY HIGH SRL

angelo grasso

16 M 2022 08169

11/11/2022

AUCHAN ROMANIA S.A.

Discount Market

17 M 2022 08170

11/11/2022

JUSTDATA SRL

justdata

18 M 2022 08171

11/11/2022

SWM IDEAL LIFE CONCEPT
SRL

360 selfie REVOLUTION

19 M 2022 08172

11/11/2022

ONLINE SHOP DISCOUNT SRL DMS

20 M 2022 08173

11/11/2022

FLOREA GRUP S.R.L

VIENA PETRA

21 M 2022 08174

11/11/2022

SORIN POCORA

SPINE CENTER

22 M 2022 08175

11/11/2022

FLOREA GRUP S.R.L

AUTOBLOC PETRA

23 M 2022 08176

11/11/2022

S.C. NOTORION BUSINESS
S.R.L.

WE WHEEL

24 M 2022 08177

11/11/2022

DAN MARANDUC

Ethic Burgery
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
25 M 2022 08179

(151)
11/11/2022

(732)
GRECU SI ASOCIATII SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI

(540)
ATELIER JURIDIC

26 M 2022 08180

11/11/2022

ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT OF ROMANIA

JARomania Member of JA
Worldwide

27 M 2022 08181

11/11/2022

EMANUELA MERCOREHUȚANU

Medicina Stilului de Viață

28 M 2022 08183

11/11/2022

DORIN ZAGREAN

WorldBizz

29 M 2022 08184

11/11/2022

SC MBA ECO PARTNER SRL

MBA ECO Partner

30 M 2022 08185

11/11/2022

MEDILOGIC CHEMICAL
CENTER SRL

Amtok

31 M 2022 08187

11/11/2022

TIRIBAM SRL

CONCENTREAZA-TE PE TINE

32 M 2022 08188

11/11/2022

FLOW CONCEPT SRL

LiveTickets

33 M 2022 08189

11/11/2022

RALUCA FLOREA

CLINICA DE SUFLET

34 M 2022 08190

11/11/2022

ANCA DUMITRU

BIOCODE SKINCARE

35 M 2022 08191

11/11/2022

SC PRODUCȚIA DE GHEAȚĂ
SRL

icy bites

36 M 2022 08194

12/11/2022

ELITE MERCH SRL

ANILLOROCA

37 M 2022 08195

12/11/2022

KEYSOLUTIONS SRL

DOCTOR PRINT Laborator &
FOTO Studio

38 M 2022 08196

12/11/2022

RECHARGE CENTER SRL

Recharge center feel better
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07478
11/11/2022
ASOCIATIA PROFESSIONAL
WOMEN'S NETWORK ROMANIA,
STR. BAICULESTI NR. 23, BL. E9,
SC. C, ET. 8, AP. 113, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

organizarea și susținerea de seminarii, predare /
servicii educaționale / servicii de instruire,
organizarea și susținerea de simpozioane,
meditații, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

Women on Boards
ACADEMY by PWN
ROMANIA PROFESSIONAL
WOMEN`S NETWORK

(540)
(511)

LARYMEDICAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 26.11.12; 26.11.13; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru
(R67G26B60), rosu (R229G65B53,
R202G88B160)), galben
(R204G220B87), roz (R239G71B60)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
asistență
în
managementul
afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.
41. Academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea
și
susținerea
colocviilor,
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, examinări
referitoare la educație, organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,

M 2022 07765
28/10/2022
LARYMEDICAL SRL,
BLD.CTN.BRANCUSI NR. 10, JUD.
GORJ, TARGU-JIU, 210164, GORJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07907
11/11/2022
BREAZ LAURENTIU-DUMITRU,
STR. CAPRIOARA, NR. 9A, SAT
GARBOVA DE JOS, JUD. ALBA,
MUN. AIUD, ALBA, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

DIA DOXA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Generatoare electrice de curent care
folosesc căldura reziduală, schimbătoare de
căldură lichid-vapori, schimbătoare de căldură
(organe de mașini), pompe de căldură (piese
pentru mașini), compresoare frigorifice pentru
instalațiile de răcit, condensatoare răcite cu aer,
alimentatoare pentru cazane de mașini, cazane
pentru mașini cu abur, garnituri de cazane
de mașini, canale de fum pentru cazane de
mașini, țevi pentru cazane de încălzit (organe
de mașini), cazane de abur pentru producerea
aburului (piese pentru mașini), cazane de aburi

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/11/2022-12/11/2022

pentru producere de energie, altele decât pentru
vehicule terestre, stații cu generator electric,
mașini pentru construcții de drumuri, mașini
de ridicat folosite în construcții, clești hidraulici
(piese de mașini de construcții), vehicule de
construcții, altele decât cele folosite în scopul
de transport, mașini pentru înlăturarea rapidă a
straturilor protectoare și a resturilor de adezivi
sau spumă de pe suprafețele de ipsos sau
ciment, radiatoare (de răcire) pentru motoare,
vase de expansiune (piese de radiatoare de
răcire pentru vehicule), mașini de purificare de
tip ciclon pentru fluide de răcire, separator de
vapori de ulei, schimbătoare de căldură lichidvapori, condensatoare de vapori (organe de
mașini), pompe pentru extragerea de vapori
(mașini), mașini pentru depunere în fază de
vapori, motoare cu variație a presiunii de vapori
11. Răcitoare de apă, aparate de distribuire a
apei purificate și răcite, panouri răcite folosite
la cuptoarele electrice, răcitoare de lichide
(instalații), boilere cu apă, încălzitoare de apă
și boilere, boilere cu gaz pentru încălzirea
apei, boilere pentru alimentare cu apă caldă,
boilere pentru instalații de alimentare cu apă
caldă, boilere cu gaz pentru producerea de
apă caldă menajeră, boilere pentru spălare,
arzătoare pentru boiler, boilere cu acumulare,
boilere pe gaz, boilere pentru încălzire, boilere
pentru încălzire centrală, cazane (boilere) pentru
cuptoare, boilere de uz casnic, boilere de uz
industrial, boilere cu încălzire pe ulei, boiler cu
gaz (de uz casnic), boilere cu ardere în pat
fluidizat, boilere pe gaz de uz casnic, sisteme
electrice cu boiler pentru încălzire centrală,
cazane de încălzire, cazane electrice, cazane
industriale, cazane (boilere) pentru cuptoare,
cazane pentru încălzire centrală, cazane pentru
încălzirea aerului, alimentatoare pentru cazane
de încălzire, cazane pentru sistemele de
încălzire, cazane pentru instalații de încălzit, țevi
pentru cazane de încălzire, cazane de încălzire
cu gaz, arzătoare pentru arderea gazului în
cazane, cazane pentru instalații centrale de
încălzire, arzătoare pentru arderea uleiului în
cazane, cazane, altele decât componentele
de mașini, cazane pe gaz (altele decât cele
pentru mașini), cazane pe gaz pentru instalații
de încălzire centrală, cazane de abur, altele
decât componentele de mașini, cazane cu apă
caldă pentru fabricarea de băuturi, cazane
pe gaz pentru încălzirea bazinelor de înot,
cazane pe gaz pentru sistemele de apă caldă
menajeră, cazane sub formă de componente
pentru instalații centrale de încălzire, cazane pe
gaz pentru sistemele de încălzire centrală de
uz domestic, cazane cu abur pentru generarea
vaporilor (altele decât componentele de mașini),

cazane cu sisteme de scurgere adaptate
special pentru încălzitoare de apă pentru a
proteja împotriva condensului, scurgerilor și
deversării, toalete pentru a fi încorporate în
construcții portabile, instalații sanitare, instalații
pentru dezumidificare, instalații de congelare,
instalații de încălzire, instalații pentru evaporare,
instalații de aerisire, instalații sanitare electrice,
instalații pentru umidificare, vane (instalații
sanitare), instalații de ventilare, instalații de
baie, instalații pentru toalete, instalații sanitare
portabile, instalații de răcire, instalații de
canalizare, instalații pentru arderea gazelor,
instalații de încălzire industriale, instalații de
ventilare industriale, conducte pentru instalații
sanitare, instalații de extragere (ventilație),
instalații pentru purificarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații de încălzire
centrală, instalații pentru recircularea aerului,
instalații pentru producerea aburului, instalații
pentru încălzirea aerului, instalații pentru
purificarea apei, instalații pentru colectarea
gazelor, instalații pentru congelarea aerului,
instalații de încălzire solară, instalații industriale
pentru uscare, filtre pentru instalații industriale,
instalații de iluminat electrice, instalații sanitare și
de baie și accesorii pentru instalații, instalații de
încălzire pe gaz, instalații de climatizare pentru
vehicule, instalații pentru răcirea apei potabile,
instalații pentru purificarea apelor reziduale,
instalații de încălzire cu gaz, aparate și instalații
de uscare, instalații de răcire pentru gaz,
instalații de iluminat de urgență, instalații de
umidificare a aerului, aparate și instalații de
încălzire, instalații de filtrare a aerului, instalații
de filtrare de aer, instalații de dedurizare a
apei, instalații de desalinizare a apei, instalații
pentru răcirea apei, instalații centralizate de
aer condiționat, instalații de epurare a gazelor,
instalații de încălzire prin pardoseală, aparate
și instalații pentru răcire, instalații de furnizare
a apei, instalații de tratare a apei, instalații
de filtrare a apei, instalații de climatizare a
aerului, instalații de condiționare a aerului,
aparate și instalații de ventilație, filtre de
apă (instalații) pentru agricultură, instalații de
ventilare pentru vehicule (climatizare), instalații
de iluminat pentru vehicule aeriene, instalații
de încălzire de uz industrial, instalații de
purificare pentru ape reziduale, acumulatoare
de căldură, recuperatoare de căldură, pompe
de căldură, aparate generatoare de căldură,
filamente generatoare de căldură, surse de
căldură cu gaz, schimbătoare de căldură cu
carcasă, tuburi de evacuare de căldură pentru
colectoare solare (schimbătoare de căldură),
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei,
schimbătoare de căldură pentru eliminarea
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condensului, generatoare de căldură pe bază
de gaz, schimbătoare de căldură (care nu
sunt componente ale mașinilor), schimbătoare
de căldură, altele decât cele care sunt
componente ale mașinilor, lumini de siguranță
care încorporează un senzor activat de căldură,
schimbătoare de căldură pentru controlarea
temperaturii băuturilor de la distribuitoare
automate, schimbătoare de căldură pentru
șeminee, aparate cu aer cald de contracție
prin căldură, schimbătoare de căldură (pentru
prelucrarea chimică), uscătoare pentru rufe
(uscătoare cu căldură), radiatoare cu acumulare
de căldură, ventilatoare pentru schimbătoare
de căldură, convectoare electrice cu acumulare
de căldură, schimbătoare de căldură folosite
la încălzirea centrală, radiatoare de căldură
folosite la aparatele de încălzire, radiatoare de
căldură folosite la aparatele de răcire, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de ventilare,
instalații pentru controlul fluxului de gaze,
instalații pentru recuperarea căldurii de aer,
instalații de încălzire cu circuit închis, sisteme
de control (valve termostatice) pentru instalații
de încălzire, instalații sanitare, alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei,
dispozitive pentru reglarea căldurii (supape)
sub formă de componente ale instalațiilor
de încălzire, înstalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), registre pentru
instalații de ventilație, ventilatoare electrice sub
formă de componente ale instalațiilor de aer
condiționat de uz casnic, instalații industriale de
răcire, echipament pentru răcire și înghețare,
instalații de răcire care fac parte din instalațiile
de răcire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de epurare a apei reziduale,
plăci încălzitoare, plăci pentru refrigerare,
aparate pentru răcire, condensatoare de răcire,
evaporatoare pentru răcire, domuri pentru
răcire, aparate de răcire electrice, dispozitive
pentru răcirea aerului, aparate de răcire pentru
matrițe, instalații de răcire pentru congelare,
instalații de răcire construcții de infrastructură
energeticăpentru fluide, rezervoare de răcire
pentru cuptoare, camere de răcire pentru
depozitare, bacuri de răcire pentru cuptoare,
sisteme de răcire pentru automobile, uscătoare
pentru sisteme de răcire, vaporizatoare faciale
(saune), echipamente pentru instalații de produs
vapori, aparate pentru încălzire cu vapori de uz
industrial, lămpi uv cu halogen pentru vapori

de metale, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru prevenirea răspândirii
vaporilor, ventilatoare folosite în caz de incendiu
pentru evacuarea vaporilor, colectoare termice
solare (încălzire), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
schimbătoare de căldură pentru eliminarea
gazelor de eșapament, schimbătoare de căldură
pentru eliminarea gazelor de ardere, aparate de
încălzit apa cu pompă de căldură cu sursă de aer
17. Manșoane izolatoare pentru boilere, izolație
din fibră de sticlă pentru boilere, materiale
împotriva radierii căldurii în cazane, izolație
cu celule închise folosită în bazinele cu apă
răcită, cofraje din cauciuc folosite la producția de
borduri pentru alei, cofraje din cauciuc folosite
la producția de pavele de piatră, cofraje din
cauciuc folosite la producția de pavele de piatră
decorative, izolații pentru construcții, materiale
izolante pentru construcții, plăci de izolare fonică
pentru construcții, compoziții izolante contra
umidității în construcții, agenți de etanșare pentru
industria construcțiilor, folie poliuretanică folosită
ca izolație pentru construcții, izolație cu spumă
pentru clădiri și construcții, lână minerală folosită
ca izolant în construcții, materiale de etanșare
pentru îmbinări în construcții, agenți de etanșare
folosiți în industria construcțiilor, material de
izolare folosit în sectorul construcțiilor navale,
materiale de izolație din fibră de sticlă destinate
utilizării în construcții, benzi de etanșare
din mastic bituminos metalizate (altele decât
cele pentru construcții), acoperire din plastic
destinată utilizării în industria de construcții
ca barieră antivapori, materiale pentru izolație
fonică din lână de piatră (care nu sunt folosite
în construcții), spumă poliamidică, spumă
poliuretanică (semifabricat), spumă poliuretanică
pentru izolare, spumă folosită la insonorizare,
spumă turnată pentru ambalare, spumă folosită
ca ecran termic, spumă utilizată ca izolator
termic, cauciuc sub formă de spumă, spumă
utilizată ca izolator fonic, spumă poliuretanică
sub formă de blocuri, spumă folosită ca
garnituri pentru compartimentele motoarelor,
spumă de silicon folosită ca izolație termică,
spumă de ambalat sub formă de foi, spumă
poliuretanică sub formă de blocuri pentru
izolare, spumă de silicon folosită ca ecran
împotriva încălzirii, învelișuri din spumă folosite
ca izolație pentru clădiri, spumă de poliuretan
cu densitate mică pentru izolare, materiale
de izolare fabricate din spumă de polietilenă,
materiale de izolare fabricate din spumă
de poliuretan, materiale rezistente la căldură
(izolație), acoperiri reflectorizante (nemetalice)
pentru prevenirea transmiterii de căldură,
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acoperiri rezistente la căldură sub formă de
plăci ceramice, materiale plastice laminate
etanșate la căldură utilizate în procesele de
fabricație, agenți de etanșare pentru industria
construcțiilor, spumă de poliuretan de mică
densitate pentru ambalat, spumă poliuretanică
sub formă de profiluri folosite în fabricație, folii din
spumă poliuretanică folosite ca izolație pentru
clădiri, produse stratificate care conțin spumă
poliamidă pentru izolare termică, materiale
de spumă plastică utilizate în procesul de
fabricație, spumă sub formă de blocuri folosite la
izolare termică, produse stratificate care conțin
spumă poliamidă pentru izolare acustică, rășină
sintetică din polietilenă (semiprelucrată) pentru
mulaje din spumă, izolație cu spumă destinată
utilizării în edificare și construcție, spumă
poliuretanică sub formă de blocuri, folosită
la aranjamente florale, spumă poliuretanică
sub formă de benzi pentru utilizare în
producție, produse stratificate care conțin spumă
poliamidă folosite ca produse de ignifugare,
izolații ignifuge, poliester (izolație), izolatori
electrici, compuși izolatori, izolatori acustici,
dielectrice (izolatoare), foi izolatoare, materiale
izolatoare, benzi izolatoare, conducte izolate
nemetalice, învelișuri industriale (izolație), pâslă
pentru izolații, izolație pentru țevi, izolații
pentru aeronave, fibre pentru izolație, conducte
izolatoare nemetalice, bandă adezivă izolatoare,
izolatoare pentru cabluri, benzi adezive
izolatoare, bandă izolatoare adezivă, suporturi
pentru țevi izolate, cauciuc pentru izolație
fonică, material izolator pentru acoperișuri,
materiale pentru izolație fonică, izolații acustice
pentru clădiri, materiale de izolație acustică,
izolatori din ciment fibros, izolatori electrici din
ceramică, manșoane izolatoare pentru boilere,
izolatoare pentru conducte electrice, panouri
izolate rezistente la foc, plăci fonoabsorbante,
plăci izolante, plăci acustice, dispozitive de
etanșare pentru repararea scurgerilor din
sistemele de răcire a apei, materiale de
etanșare elastomerice impermeabile la vapori,
materiale de izolare termică, materiale pentru
izolare termică, dispozitive de izolare pentru
conductivitate termică, acoperiri pentru izolare
termică pentru centrale industriale, materiale de
izolație termică, nu pentru clădiri, plăci ușoare
din vată minerală pentru izolare termică, izolații
cu funcții de etanșare pentru protecție termică,
izolații din material sintetic pentru protecția
termică a conexiunilor, izolații din material
sintetic pentru protecția termică a conductelor,
acoperiri pentru izolare termică pentru cilindrii cu
apă fierbinte.
19. Sticlă izolantă (construcții), acoperiri
nemetalice (construcții), mozaicuri pentru

construcții, stuf pentru construcții, dolii
nemetalice
(construcții),
carton
pentru
construcții, pâslă pentru construcții, sticlă
de construcții, răchită, pentru construcții,
hârtie pentru construcții, sticlă armată pentru
construcții, sticlă întărită pentru construcții,
grinzi nemetalice pentru construcții, zgură
(materiale de construcții), sticlă plată pentru
construcții, sticlă flotată pentru construcții,
sticlă transparentă pentru construcții, materiale
de construcții nemetalice, dale nemetalice
pentru construcții, panouri nemetalice pentru
construcții, sticlă temperată pentru construcții,
chesoane pentru construcții subacvatice,
lonjeroane (nemetalice) pentru construcții,
geosaltele anti-eroziune (construcții), hârtie
impermeabilă pentru construcții, lambriuri
nemetalice pentru construcții, rigle (nemetalice)
pentru construcții, sticlă decorativă (pentru
construcții), tencuieli (materiale de construcții),
piloni nemetalici pentru construcții, armături
nemetalice pentru construcții, sticlă plană pentru
construcții, sticlă emailată, pentru construcții,
coloane nemetalice pentru construcții, sticlă
luminoasă
pentru
construcții,
elemente
nemetalice fabricate pentru construcții , hârtie
cerată folosită în construcții, grinzi (nemetalice)
folosite în construcții, materiale pentru controlul
eroziunii (construcții), elemente nemetalice
prefabricate pentru construcții, cărămizi din
sticlă pentru construcții, foi din sticlă pentru
construcții, plăci laminate nemetalice pentru
construcții, secțiuni prefabricate nemetalice de
construcții , plăci de plastic pentru construcții,
blocuri de sticlă pentru construcții, plastic
spongios folosit în construcții, sticlă plană
modificată (pentru construcții), sticlă antiefracție
folosită în construcții, sticlă securizată
folosită în construcții, sticlă laminată colorată
(pentru construcții), ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, sticlă plată laminată
(pentru construcții), carton impermeabil utilizat
în construcții, grilaje din sticlă pentru construcții,
ranforsare structurală (nemetalică) pentru
construcții, profile nemetalice structurale pentru
construcții, suporturi (console) nemetalice pentru
construcții, vată de sticlă pentru construcții,
căptușeli nemetalice pentru pereți (construcții),
praf de sticlă pentru construcții, panouri din
polistiren utilizate în construcții, panouri ignifuge
(nemetalice) folosite în construcții, panouri
din plastic utilizate în construcții, ghips cu
întărire rapidă pentru construcții, panouri vitrate
(cadre nemetalice) pentru construcții, cofraje
nemetalice pentru utilizarea în construcții,
materiale de construcții nemetalice pentru
nivelare, materiale plastice expandate folosite
în construcții, placă din paie (materiale de
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construcții), sticlă ignifugă pentru utilizare în
construcții, grile de ventilație (nemetalice)
pentru construcții, materiale laminate nemetalice
folosite în construcții, sticlă cu tentă folosită
în construcții, materiale nemetalice țesute
folosite în construcții, materiale de construcții
din materiale plastice, compuși pentru fundații
folosiți în construcții, compuși pentru tencuială
utilizați în construcții, elemente de fațadă
nemetalice pentru construcții, plăci de sticlă
folosite în construcții, panouri nemetalice
de conexiune pentru construcții, elemente
nemetalice structurale folosite în construcții,
materiale, nu din metal, pentru construcții,
sticlă arhitecturală cu model pentru construcții,
armături nemetalice de pereți, pentru construcții,
dibluri nemetalice de fixare folosite la construcții,
paravane nemetalice folosite ca materiale de
construcții, materiale de fundație (nemetalice)
folosite în construcții, materiale de etanșare
ignifuge folosite în construcții, materiale
nemetalice de stabilizare pentru construcții,
materiale de construcții nemetalice cu proprietăți
acustice, scânduri din materiale nemetalice
utilizate în construcții, panouri transparente din
plastic folosite în construcții, compoziții de
tencuială pentru utilizare în construcții, canale de
fum (nemetalice) folosite în construcții, placări
exterioare din vinil (materiale de construcții),
sticlă pentru izolare termică folosită în construcții,
materiale din sticlă laminată folosite în
construcții, pelicule din plastic pentru utilizare
în construcții, plăci nemetalice pentru fațade
folosite în construcții, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, panouri
translucide realizate din materiale plastice pentru
construcții, sticlă reflectorizantă cu raze infraroșii
folosită în construcții, panouri cu ferestre
(cadre nemetalice) utilizate în construcții,
componente de construcții (nemetalice) sub
formă de dale, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcții, plasă de armătură
realizată din fibre textile pentru construcții,
panouri rezistente la foc nemetalice pentru
folosire în construcții, rosturi de dilatație din
materiale nemetalice folosite în construcții, sticlă
laminată pentru construcții cu conductori electrici
subțiri încorporați, materiale de stabilizare
nemetalice (geotextile) pentru utilizarea în
construcții, folii sau geotextile pentru controlarea
eroziunii, folosite în construcții, materiale de
protecție la incendiu nemetalice utilizate în
construcții, sticlă laminată pentru construcții care
conține o peliculă cu cristale lichide, materiale
textile nețesute realizate din fibre sintetice
destinate utilizării în industria construcțiilor,
tuburi rigide nemetalice (construcții), țevi din
ciment pentru construcții, conducte nemetalice

îmbinate pre-izolate pentru construcții, țevi
de deversare (nemetalice) pentru instalații de
construcții, smoală pentru construcții, benzi
gudronate (construcții), produse bituminoase
pentru construcții, benzi gudronate pentru
construcții, carton bitumat (pentru utilizarea
în construcții), materiale de construcții pe
bază de bitum, gresie pentru construcții, nisip
pentru construcții, piatră de construcții, ciment
pentru construcții, mortar pentru construcții, nisip
folosit în construcții, siliciu folosit în construcții,
marmură (materiale de construcții), minerale
folosite la construcții, articole din ceramică
pentru construcții, elemente prefabricate de
construcții, din beton, materiale de construcții
din fibre minerale, beton industrial folosit
la lucrările de construcții civile, componente
de construcții din mortar de ciment armat,
materiale de construcții confecționate din fibre
de piatră, ciment sub formă de produs finit,
folosit în construcții, materiale de construcții
din beton armat cu materiale plastice și fibră
de sticlă, cofraje (nemetalice), cofraje pentru
beton, nemetalice, cofraje realizate din lemn,
cofraje nemetalice pentru utilizarea în construcții,
construcții nemetalice, pâslă pentru construcții,
sticlă pentru construcții, marchize nemetalice
(construcții), sticlă izolantă (construcții), dolii
nemetalice (construcții), lemn pentru construcții,
hale
(construcții
nemetalice),
construcții
nemetalice prefabricate, construcții prefabricate
nemetalice, acoperiri nemetalice (construcții),
olivină pentru construcții, gresie pentru
construcții, voliere nemetalice (construcții), nisip
pentru construcții, carton pentru construcții,
construcții transportabile, nemetalice, mozaicuri
pentru construcții, construcții din lemn,
piscine (construcții nemetalice), ciment pentru
construcții, furnire pentru construcții, patinoare
(construcții)
nemetalice,
smoală
pentru
construcții, benzi gudronate (construcții), prundiș
pentru construcții, piatră de construcții, sticlă
de construcții, cherestea pentru construcții,
construcții modulare nemetalice, mortar pentru
construcții, hârtie pentru construcții, sticlă
temperată pentru construcții, construcții pentru
animale (nemetalice), panouri nemetalice
pentru construcții, tuburi rigide nemetalice
(construcții), lemn folosit în construcții, scânduri
(lemn de construcții), sticlă întărită pentru
construcții, sticlă armată pentru construcții,
sticlă plată pentru construcții, zgură (materiale
de construcții), plăci fibrolemnoase pentru
construcții, grinzi nemetalice pentru construcții,
nisip folosit în construcții, nisip folosit
la construcții, produse bituminoase pentru
construcții, sticlă transparentă pentru construcții,
sticlă flotată pentru construcții, materiale de
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construcții nemetalice, dale nemetalice pentru
construcții, bușteni (materiale de construcții),
construcții portabile din lemn, chesoane pentru
construcții subacvatice, lambriuri nemetalice
pentru construcții, rigle (nemetalice) pentru
construcții, marmură (materiale de construcții),
benzi gudronate pentru construcții, siliciu
folosit în construcții, lonjeroane (nemetalice)
pentru construcții, geosaltele anti-eroziune
(construcții), hârtie impermeabilă pentru
construcții, sticlă decorativă (pentru construcții),
tencuieli (materiale de construcții), armături
nemetalice pentru construcții, piloni nemetalici
pentru construcții, minerale folosite în construcții,
minerale folosite la construcții, cornișe
nemetalice pentru construcții, sticlă luminoasă
pentru construcții, plută aglomerată pentru
construcții, sticlă emailată, pentru construcții,
coloane nemetalice pentru construcții, sticlă
plană pentru construcții, sticlă laminată colorată
(pentru construcții), plastic spongios folosit
în construcții, sticlă plană modificată (pentru
construcții), elemente nemetalice prefabricate
pentru construcții, sticlă antiefracție folosită
în construcții, sticlă securizată folosită în
construcții, articole din ceramică pentru
construcții, foi din sticlă pentru construcții,
elemente nemetalice fabricate pentru construcții,
cărămizi din sticlă pentru construcții, hârtie
cerată folosită în construcții, grinzi (nemetalice)
folosite în construcții, mortar de ciment pentru
construcții, materiale pentru controlul eroziunii
(construcții), unități modulare pentru construcții
nemetalice, mortar adeziv folosit în construcții,
mortar de legătură pentru construcții, plăci de
plastic pentru construcții, secțiuni prefabricate
nemetalice de construcții, construcții cu
sistem cocă (nemetalice), ornamente pentru
cornișe (construcții) nemetalice, plăci laminate
nemetalice pentru construcții, blocuri de
sticlă pentru construcții, carton impermeabil
utilizat în construcții, ranforsare structurală
(nemetalică) pentru construcții, grilaje din sticlă
pentru construcții, sticlă plată laminată (pentru
construcții), profile structurale nemetalice pentru
construcții, structuri și construcții nemetalice
transportabile, țevi din ciment pentru construcții,
căptușeli nemetalice pentru pereți (construcții),
sticlă pentru geamuri pentru construcții, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
arhitecturală armată pentru construcții, vată de
sticlă pentru construcții, plăci fibrolemnoase
(materiale de construcții), var hidratat utilizat
în construcții, praf de sticlă pentru construcții,
materiale de constructii, din lemn, suporturi
(console) nemetalice pentru construcții, compuși
pentru fundații folosiți în construcții, compuși
pentru tencuială utilizați în construcții, materiale

de construcții din materiale plastice, elemente
de fațadă nemetalice pentru construcții,
materiale laminate nemetalice folosite în
construcții, materiale plastice expandate folosite
în construcții, placă din paie (materiale de
construcții), construcții (nemetalice) pentru
includerea toaletelor portabile, grile de ventilație
(nemetalice) pentru construcții, sticlă ignifugă
pentru utilizare în construcții, panouri din fibră
utilizate în construcții, panouri din polistiren
utilizate în construcții, carton bitumat (pentru
utilizarea în construcții), panouri din plastic
utilizate în construcții, minerale nemetalice
pentru clădiri sau construcții, plăci de
sticlă folosite în construcții, panouri ignifuge
(nemetalice) folosite în construcții, materiale
nemetalice țesute folosite în construcții, sticlă
cu tentă folosită în construcții, ghips cu
întărire rapidă pentru construcții, panouri
vitrate (cadre nemetalice) pentru construcții,
emulsii de latex-bitum pentru construcții, plăci
aglomerate pentru utilizare în construcții,
materiale de construcții nemetalice pentru
nivelare, elemente prefabricate de construcții,
din beton, plăci de ipsos folosite în construcții,
elemente structurale (nemetalice) folosite în
construcții, carton din pastă de lemn (construcții),
materiale plastice transparente folosite în
construcții, materiale de construcții din fibre
minerale, construcții (nemetalice) sub formă
de cabine, panouri de conexiune pentru
construcții (nemetalice), placaje de piatră
(materiale de construcții), armături nemetalice
de pereți, pentru construcții, sticlă arhitecturală
cu model pentru construcții, capre nemetalice
destinate utilizării în construcții, materiale, nu
din metal, pentru construcții, granule minerale
utilizate în industria construcțiilor, compoziții
de tencuială pentru utilizare în construcții,
scânduri din materiale nemetalice utilizate
în construcții, compuși pe bază de bitum
pentru construcții, conducte îmbinate pre-izolate
(nemetalice) pentru construcții, dibluri de fixare
(nemetalice) folosite la construcții, materiale
de fundație (nemetalice) folosite în construcții,
paravane nemetalice folosite ca materiale
de construcții, componente de construcții din
imitație de lemn, materiale de etanșare ignifuge
folosite în construcții, panouri transparente
din plastic folosite în construcții, materiale de
stabilizare (nemetalice) folosite la construcții,
materiale de construcții nemetalice cu proprietăți
acustice, materiale de construcții pe bază
de bitum, carton din pastă de lemn pentru
construcții, pelicule din plastic pentru utilizare în
construcții, canale de fum (nemetalice) folosite în
construcții, sticlă pentru izolare termică folosită în
construcții, materiale din sticlă laminată folosite
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în construcții, reazeme pentru poduri (materiale
de construcții) nemetalice, plăci nemetalice
pentru fațade folosite în construcții, placări
exterioare din vinil (materiale de construcții),
elemente decorative, nu din metal, pentru
construcții, sticlă cu absorbție de infraroșii pentru
construcții, panouri din plăci aglomerate ignifuge
folosite în construcții, componente de construcții
din mortar de ciment armat, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale,
panouri translucide realizate din materiale
plastice pentru construcții, sticlă reflectorizantă
cu raze infraroșii folosită în construcții, produse
de tâmplărie din cherestea utilizate în construcții,
panouri cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate
în construcții, construcții nemetalice portabile
care încorporează instalații pentru toalete,
beton industrial folosit la lucrările de construcții
civile, țevi de deversare (nemetalice) pentru
instalații de construcții, construcții portabile
(nemetalice) care încorporează instalații pentru
bucătării, materiale de construcții confecționate
din fibre de piatră, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcții, cadre sub
formă de arcadă (nemetalice) utilizate în
construcții, panouri de construcții realizate din
lemn și rășini hidroizolante, sticlă laminată
pentru construcții cu conductori electrici subțiri
încorporați, plasă de armătură realizată din
fibre textile pentru construcții, rosturi de dilatație
din materiale nemetalice folosite în construcții,
panouri rezistente la foc nemetalice pentru
folosire în construcții, ciment sub formă de
produs finit, folosit în construcții, materiale
de stabilizare nemetalice (geotextile) pentru
utilizarea în construcții, materiale de protecție
la incendiu nemetalice utilizate în construcții,
folii sau geotextile pentru controlarea eroziunii,
folosite în construcții, sticlă laminată pentru
construcții care conține o peliculă cu cristale
lichide, materiale textile nețesute realizate din
fibre sintetice destinate utilizării în industria
construcțiilor, materiale de construcții din beton
armat cu materiale plastice și fibră de sticlă,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din lemn și lemn artificial, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din smoală, gudron, bitum sau asfalt, materiale
și elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
sticlă izolatoare, țevi izolate (nemetalice) pentru
apă, plăci ceramice, plăci aglomerate, plăci
fibrolemnoase, plăci din fibre, plăci de beton,
plăci din ghips, plăci de ghips, plăci de lemn, plăci
din lemn, plăci pentru pavaje, plăci de pavaj,
plăci translucide (nemetalice), sticlă pentru
protecție termică pentru clădiri.

37. Reparații de răcitoare, reparare și întreținere
de aparate și instalații de răcit, construcții de
infrastructură energetică, curățarea boilerelor
industriale, renovarea boilerelor industriale,
servicii de reparații pentru boilere, curățare
și reparare de boilere, servicii de întreținere
a boilerelor industriale, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de boilere,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de boilere cu gaz, curățare
de cazane, instalare de cazane, instalarea,
repararea și întreținerea tuburilor de cazane,
întreținere și reparații de cazane pe combustibil
solid, ridicarea de cofraje glisante, ridicarea
de cofraje verticale, instalare de cofraje
pentru betonare, executare de cofraje pentru
construcții, instalare de cofraje izolante pentru
beton, executare de cofraje pentru construcții
civile, instalare de sisteme de cofraj pentru
beton, executare de cofraje pentru restaurări
și întreținere, construirea de structuri de
beton armat cu ajutorul cofrajelor glisante și
ascendente, construcții civile, construcții rutiere,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții
de terase, consultații pentru construcții,
edificare construcții prefabricate, demolări
de construcții, construcții de oleoducte,
construcții de șosele, construcții de străzi,
construcții de cheiuri, construcții de pridvoare,
reparații de construcții, reparații în construcții,
construcții de infrastructură, servicii de
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), supravegherea construcțiilor
submarine, construcții civile privind irigațiile,
construcții de decoruri scenografice, construcții
de puțuri subterane, lucrări de etanșeizare
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
curățarea terenurilor pentru construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcții civile, pregătirea terenului pentru
construcții, clădiri și construcții subacvatice,
servicii de construcții hidraulice, demolare de
construcții civile, construcții pentru infrastructura
aeronautică, construcții de infrastructură civilă,
construcții pentru infrastructură feroviară,
construcții de mașini grele, construcții
pe uscat (onshore), construcții de clădiri
instituționale, construcții de infrastructură
energetică, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, supervizarea
construcțiilor pe șantier, furnizarea de informații
în domeniul construcțiilor, lucrări de reparații
în construcții, construcții, instalații și reparații
subacvatice, furnizarea informații în materie
de construcții, servicii de construcții de clădiri,
construcții de diguri sparge-val, construcții
de platforme pentru prospecțiune, servicii
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de management în construcții, construcții de
conducte pentru prospecțiune, închirieri de
utilaje pentru construcții, construcții și reparații
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), închiriere de echipamente de
construcții, construcții pe platforme maritime
(offshore), instalare de schele pentru construcții,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
servicii de reparare a schimbătoarelor de
căldură, servicii ale furnizorilor de căldură,
repararea de schimbătoare de căldură pentru
aeronave, construcții de bazine de înot,
construcții și demolări de clădiri, repararea
construcțiilor deteriorate de păsări, instalare de
schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
de construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, instalare de
elemente fabricate de construcții, lucrări de
construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de structuri temporare, instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
construcții de instalații de stocare subterană,
instalare de schele pentru construcții civile,
construcții de instalații de energie geotermală,
ridicare de construcții structurale din oțel,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de binefacere în materie de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de
cablare, construcții de drumuri pe bază de
comandă, servicii de construcții subacvatice
de inginerie civilă, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, instalare
de structuri de construcții cu sticlă, construcții
de poduri pe bază de comandă, furnizarea
de informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, construcții de fabrici pe bază
de comandă, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), sudură de structuri din
oțel pentru construcții, construcții de instalații
comunitare de încălzire geotermală, construcții
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
transport cu troliul de clădiri și construcții,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, lucrări

de construcții subterane legate de cablajele
electrice, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), lucrări de construcții
subterane cu privire la conducte, servicii
ale geamgiilor pentru vehicule folosite în
construcții, lucrări de construcții subterane legate
de instalații sanitare, furnizare de informații
privind construcții folosind mijloace electronice,
supravegherea construcțiilor incluse în proiecte
de inginerie civilă, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, ridicare de construcții
temporare pentru evenimente în aer liber,
reparații sau întreținere de mașini și aparate
pentru construcții, servicii de cămășuială
pentru repararea instalațiilor de construcții
industriale, servicii de cămășuială pentru
întreținerea instalațiilor de construcții industriale,
servicii de construcții referitoare la clădiri
de uz industrial, servicii de construcții de
echipamente de apărare pentru nave, servicii
de cămășuială pentru repararea instalațiilor
de construcții marine, furnizare de informații
pentru construcții, referitoare la lucrări publice,
închiriere de aparate de ridicat destinate
utilizării în construcții, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz, lucrări de
construcții subterane legate de magistrală de
alimentare cu gaz, construcții de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane
legate de țevile de alimentare cu apă, furnizare
de informații privind închirierea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locativ, supravegherea pe șantier a construcțiilor
constând în lucrări de inginerie civilă, construcții
de inginerie civilă referitoare la prevenirea
inundării clădirilor prin revărsarea apei, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
transport cu troliul de mașini în legătură cu
instalații, reparații și construcții, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate de construcții, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
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pentru construcții de uz locativ, servicii de
instalare și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, recondiționarea ambreiajelor pentru
camioane hidraulice, recondiționarea frânelor
pentru camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere
de capsatoare pneumatice, întreținerea de
unelte manuale pneumatice, consultanţă
tehnică în domeniul sistemelor hidraulice
şi pneumatice, închiriere de capsatoare
peumatice, recondiționarea ambreiajelor pentru
camioane pneumatice, recondiționarea frânelor
pentru camioane pneumatice, instalare de
sisteme pneumatice pentru manipularea
materialelor în vrac, repararea pompelor,
reparații sau întreținere de pompe, reparații
și întreținere de pompe, închirieri de pompe
de beton, servicii de asistență pentru
instalarea pompelor, reparare și întreținere
de pompe de vid, reparații și întreținere de
pompe de alimentare sau de suprapresiune,
recondiționarea de pompe de vid și de piese
ale acestora, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de pompe, reparare
de filtre de aer, reparare de aparate pentru
filtrarea aerului, reparare de filtre pentru mașini,
electromotoare și motoare, instalare de garnituri
pentru ferestre, instalare de garnituri pentru
încuietori, întreținere și reparații de componente
și garnituri pentru clădiri, montarea izolației la
țevi, instalare de materiale izolatoare, servicii
consultative privind instalarea de aparate de
încălzire și de răcire, reparare și întreținere
de sisteme pentru răcirea vehiculelor cu
motor, reparare de aparate de producere de
vapori, izolare termică a clădirilor, reparații
sau întreținere de centrale termice, instalare și
întreținere de instalații termice solare, întreținere
și reparare de instalații termice solare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07955
11/11/2022
RADIOLOGY VIBES SRL, STR.
AUREL VLAICU, NR. 62, BL. I, SC.
B, ET. 2, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700381, IAȘI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

Radiology Vibes
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Mese pentru radiologie, ecrane radiologice
de uz medical, aparate radiologice de uz
medical, aparate de investigații medicale
radiologice, casete pentru filme radiologice
pentru uz chirurgical, rame pentru filme
radiologice pentru uz chirurgical, casete pentru
filme radiologice pentru uz stomatologic, rame
pentru filme radiologice pentru uz medical,
rame pentru filme radiologice pentru uz
stomatologic, casete pentru filme radiologice
pentru uz medical, materiale textile de protecție
radiologică utilizate în tratamente terapeutice,
echipament stomatologic, oglinzi stomatologice,
scaune stomatologice, proteze stomatologice,
ace stomatologice, seringi stomatologice,
oglinzi de uz stomatologic, mănuși pentru
uz stomatologic, lasere de uz stomatologic,
seringi de uz stomatologic, ace de uz
stomatologic, freze folosite în stomatologie,
piese protetice pentru stomatologie, tuburi de uz
stomatologic, clești de uz stomatologic, scaune
pentru examinare stomatologică, aparate și
instrumente stomatologice, irigatoare orale
utilizate în stomatologie, instrumente protetice
pentru uz stomatologic, implanturi (proteze)
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folosite în stomatologie, mobilier special pentru
uz stomatologic, discuri abrazive de uz
stomatologic, camere video stomatologice intraorale, scaune de uz medical sau stomatologic,
scaune fabricate special pentru uz stomatologic,
scaune special fabricate pentru uz stomatologic,
viziere de protecție pentru uz stomatologic,
linguri de amprente (de uz stomatologic),
rame pentru radiografii pentru uz stomatologic,
aparate de aspirare pentru uz stomatologic,
aparate de polimerizare de uz stomatologic,
chei de culori de uz stomatologic, mănuși
din latex de uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică,
dușuri bucale electrice utilizate de medici
stomatologi, măști nazale (de protecție) pentru
uz stomatologic, pivoți din metale prețioase
pentru uz stomatologic, măști faciale de
protecție pentru uz stomatologic, oglinzi de
mână folosite la examinarea stomatologică,
aparate pentru șlefuirea dinților utilizate de
medici stomatologi, bonete de protecție pentru
păr, pentru medici stomatologi, aparate pentru
aplicarea razelor laser, de uz stomatologic,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, măști de protecție pentru
gură de uz stomatologic, dispozitive pentru
spălarea gingiei (irigatoare orale) de uz
stomatologic, echipamente de înaltă frecvență
pentru tăiere, de uz stomatologic, echipamente
de înaltă frecvență pentru coagulare, de uz
stomatologic, aparate cu raze X pentru uz
stomatologic și medical, ustensile electrice
utilizate de către medici stomatologi pentru
îngrijirea dinților, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează în
domeniul stomatologic, freze dentare, proteze
dentare, sonde dentare, coroane dentare,
articulatoare dentare, excavatoare dentare,
implanturi dentare, scobitori cu ață dentară,
altele decât cele de uz personal, inele de dentiție
pentru ameliorarea durerilor provocate de
erupția dentară, folie extensibilă pentru izolarea
dinților în timpul lucrărilor dentare, proteze
dentare sub formă de inlay-uri (obturație),
scaune de examinare special concepute pentru
uz dentar, fotolii de examinare special concepute
pentru uz dentar, aparate cu jet de pulbere
de uz dentar, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, irigatoare
pentru țesutul periodontal folosite în tratamente
dentare, pivoți din materiale prețioase pentru
uz dentar, aparate și instrumente chirurgicale
de uz dentar, aparate pentru utilizare de
către tehnicieni dentari, aparate pentru utilizare

în confecționarea protezelor dentare, canule
de unică folosință pentru seringi dentare,
aparate cu raze x pentru imagistică dentară,
aparate pentru utilizare de către igieniști
dentari, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, instrumente utilizate
pentru fixarea protezelor dentare, cleme dentare
pentru fixarea danturii preexistente, aparate
utilizate pentru fixarea protezelor dentare, perii
interdentare utilizate în tratamente dentare,
colimatoare pentru aparate de radiografii
dentare, instrumente destinate utilizării în
protetica dentară, discuri de tăiere de uz dentar,
roți de tăiere de uz dentar, discuri pentru
șlefuire de uz dentar, dispozitive de găurire
de uz dentar, punți pentru implanturi de uz
dentar, suporturi pentru implanturi de uz dentar,
aparate dentare pentru aliniere paralelă, aparate
pentru vizualizarea imaginilor dentare, onlayuri (restaurări dentare indirecte), dispozitive
pentru duplicarea radiografiilor dentare, aparate
dentare cu raze X, dispozitive pentru
confecționarea modelelor dentare, implanturi
dentare din materiale artificiale, clești de uz
tehnico-dentar, lămpi utilizate cu instrumente
dentare, vibratoare pentru încălzirea cerii
dentare, inele pentru erupția dentară, canule
pentru seringi dentare, vârfuri pentru freze
dentare, agățătoare pentru radiografii dentare,
separatoare dentare pentru radiografii, lămpi
pentru tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, coroane dentare de
acoperire, sonde dentare pentru tratamente
dentare, instrumentar dentar manual, aparate
dentare electrice, proteze dentare parțiale,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, freze de uz
dentar, portamprente dentare, alezoare dentare,
spectrocolorimetre dentare, suporturi dentare,
pivoți dentari, punți dentare, turbine dentare,
gutiere dentare, protecții dentare de uz
dentar, echipament endoscopic, endoscoape
rigide, instrumente endodontice, dispozitive
endoscopice, endoscoape pentru diagnosticare,
endoscoape medicale rigide, endoscoape
medicale flexibile, echipamente endoscopice
de uz medical, echipament stomatologic,
piese protetice pentru stomatologie, aparate
și instrumente stomatologice, instrumente
protetice pentru uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în chirurgia stomatologică,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
uz stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, instrumente
medicale, instrumente manuale medicale,
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aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, truse cu instrumentar
medical.
44. Servicii
prestate
de
tehnicieni
de
radiologie, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, servicii stomatologice, servicii
stomatologice mobile, consiliere în domeniul
stomatologiei,
închiriere
de
instrumente
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de consiliere în materie
de instrumente stomatologice, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, anestezie
dentară, servicii de tratament de canale
radiculare dentare, montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de tratamente
dentare cu fluor, servicii de chirurgie de
implanturi dentare, servicii de ajustare a
protezelor dentare, servicii oferite de clinici
dentare, servicii de igienă dentară, servicii
de asistență medicală şi stomatologică, cu
activități specifice, respectiv: stomatologie,
tehnică
dentară,
radiografii
dentare,
servicii chirurgicale, implantologie, tratamente
stomatologice,
consultații
stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii ale clinicilor medicale,
servicii mobile ale clinicilor medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, controale medicale, consultații
medicale, îngrijire medicală, asistență medicală,
servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de tratament medical, furnizare
de tratament medical, servicii oferite de clinici
medicale, stomatologie estetică.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07978
11/11/2022
STOMDESIGN DENT SRL, STR.
FABRICII NR.9, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400620, CLUJ,
ROMANIA

Dr. Ana Codreanu
(531)

Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii stomatologice, servicii de ortodonție,
închirierea de echipamente medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08153
11/11/2022
SMART FAMILY SRL,
BULEVARDUL BASARABIA NR.
86, CAMERA 2, BLOC A3, SCARA
A, ETAJ 3, AP. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022119, ROMANIA

───────

Mamici cu Lipici
(531)

Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Articole din hârtie şi carton personalizate,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
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materiale de desen şi materiale pentru artişti,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, huse, coperţi
şi dispozitive de strângere sau fixare a hârtiei,
dosare pentru documente, albume, ascuţitori de
creioane, articole din hârtie de unică folosinţă,
bavete, şerveţele şi garnituri de masă din
hârtie, pungi de hârtie, plicuri şi cutii pentru
ambalat, benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, invitaţii (papetărie), pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, suporturi pentru cărţi, semne de cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou, calendare, suporturi de pahare din
hârtie, benzi desenate, coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, plicuri (papetărie), mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii,tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), bandă de hârtie gumată
(papetărie), etichete personalizate din hârtie
sau carton, ecusoane cu nume (articole de
birou), orare tipărite, materiale tipărite, publicaţii
tipărite, articole pentru şcoală (papetărie), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
autocolante.
18. Etichete autoadezive din înlocuitori de piele.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile,ţesături
adezive care se aplică utilizând căldura, banere
din material textil sau plastic, etichete din
material textil, materiale plastice (înlocuitoare de
ţesături.
26. Broderie/articole ornamentale (broderie),
etichete textile persoanalizate termoadezive
pentru decorarea articolelor textile, benzi de
prindere cu scai şi puf, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, aplicaţii (mercerie), insigne
pentru purtare, nu din metale preţioase.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor nealimentare, etichetelor si
produselor
de
papetarie
(cu
excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor

pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
ale agenţiilor de publicitate, distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, distribuirea
de eşantioane, publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, marketing.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08158
11/11/2022
ALFACANINEXPERT S.R.L.,
SAT SÂNCRĂIENI NR. 852A,
JUD. HARGHITA, COMUNA
SÂNCRĂIENI, HARGHITA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

alfacanin
(531)

Clasificare Viena:
03.06.03; 01.15.15; 27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană pentru câini, băuturi pentru câini,
biscuiți pentru câini, preparate alimentare pentru
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câini, hrană pentru câini de curse, hrană
la conservă pentru câini, oase de mestecat
pentru câini, oase de ros digestibile pentru
câini, alimente care conțin ficat pentru hrănirea
câinilor, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente pentru căței, biscuiți pentru căței,
lapte praf pentru căței, produse alimentare și
hrană pentru animale, hrană pentru animale
de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană și
băuturi pentru animale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
hrană pentru câini, hrană pentru câini, băuturi
pentru câini, biscuiți pentru câini, preparate
alimentare pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană
pentru animale de companie, băuturi pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru animale de companie, conserve de pește
pentru animale de companie, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
hrană și băuturi pentru animale (cu excepția
transportului lor) 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,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la hrană pentru câini, hrană pentru
câini, băuturi pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, hrană pentru
câini de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de

companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole
de ronțăit pentru animale de companie, hrană
și băuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
hrană pentru câini, hrană pentru câini, băuturi
pentru câini, biscuiți pentru câini, preparate
alimentare pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană
pentru animale de companie, băuturi pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru animale de companie, conserve de
pește pentru animale de companie, hrană sub
formă de articole de ronțăit pentru animale
de companie, hrană și băuturi pentru animale,
furnizare de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la hrană pentru câini, hrană pentru
câini, băuturi pentru câini, biscuiți pentru câini,
preparate alimentare pentru câini, hrană pentru
câini de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană și
băuturi pentru animale, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
hrană pentru câini, hrană pentru câini, băuturi
pentru câini, biscuiți pentru câini, preparate
alimentare pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană la conservă pentru câini,
oase de mestecat pentru câini, oase de ros
digestibile pentru câini, alimente care conțin
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea câinilor, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
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hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană și
băuturi pentru animale, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu functie
de cautare, cu privire la hrană pentru câini,
hrană pentru câini, băuturi pentru câini, biscuiți
pentru câini, preparate alimentare pentru câini,
hrană pentru câini de curse, hrană la conservă
pentru câini, oase de mestecat pentru câini,
oase de ros digestibile pentru câini, alimente
care conțin ficat pentru hrănirea câinilor, alimente
sub formă de inele pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru căței, biscuiți
pentru căței, lapte praf pentru căței, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, conserve de pește pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană și
băuturi pentru animale, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau o
retea globala de calculatoare, cu privire la hrană
pentru câini, hrană pentru câini, băuturi pentru
câini, biscuiți pentru câini, preparate alimentare
pentru câini, hrană pentru câini de curse, hrană
la conservă pentru câini, oase de mestecat
pentru câini, oase de ros digestibile pentru
câini, alimente care conțin ficat pentru hrănirea
câinilor, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne de
pui pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin
carne de vită pentru hrănirea câinilor, alimente
pentru căței, biscuiți pentru căței, lapte praf
pentru căței, produse alimentare și hrană pentru
animale, hrană pentru animale de companie,
băuturi pentru animale de companie, produse
comestibile pentru animale de companie,
conserve de pește pentru animale de companie,
hrană sub formă de articole de ronțăit
pentru animale de companie, hrană și băuturi
pentru animale, 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 import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08159
11/11/2022
PIRIOS CO S.R.L., STR. CAP.
PETRE MISCA, NR. 9, (CAM 1), BL.
M19, SC. 1, ET. 4, AP. 19, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Skin Guru
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/11/2022-12/11/2022

nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, preparate
pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, uleiuri pentru masaj, uleiuri de
masaj, uleiuri pentru masaj corporal, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri de masaj pentru
față, produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
produse cosmetice naturale, uleiuri naturale
de uz cosmetic, uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), aromatizanți (uleiuri esențiale),
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale vegetale, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale,, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă

de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
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față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp( cu excepția
transportului lor) 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,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale,, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse

cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
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preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale,, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante

pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
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loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp,
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale,, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,

creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse osmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
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ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme

de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale,, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
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hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr,
loțiuni tonice pentru păr, produse nutritive
pentru păr, loțiuni cosmetice de păr, produse
lichide pentru păr, balsamuri solide pentru păr,
șampoane pentru părul uman, substanțe pentru
oxigenarea părului, produse pentru decolorarea
părului, preparate pentru neutralizarea părului,
uleiuri pentru îngrijirea părului, geluri pentru
aranjarea părului, preparate pentru nuanțarea
părului, preparate pentru îndreptarea părului,
balsamuri pentru hidratarea părului, produse
pentru hidratarea părului, preparate pentru
ondularea părului , produse de nuanțarea
părului, preparate pentru vopsirea părului,
creme pentru îngrijirea părului, preparate pentru
înfrumusețarea părului, preparate și tratamente
pentru păr, loțiuni de protecție pentru păr,
preparate pentru îngrijirea părului, nu de uz
medical, tratamente de menținere a părului de
uz cosmetic, creme pentru față, pudre pentru
față, machiaj pentru față, măști pentru față,
săpunuri de față, geluri pentru fata, uleiuri de
față, șervețele pentru față, pudre cosmetice
pentru față, produse exfoliante pentru față,
loțiuni cosmetice pentru față, creme pentru față
(produse cosmetice), măști de înfrumusețare
pentru față, măști pentru față și corp, creme de
față și de corp, furnizarea de informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, uleiuri pentru
masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,

uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale,, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
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pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, uleiuri pentru

masaj, uleiuri de masaj, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri și loțiuni pentru masaj, uleiuri
de masaj pentru față, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice naturale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, creme pe
bază de uleiuri esențiale pentru aromaterapie,,
săpunuri, săpun lichid, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
de baie lichide, săpunuri lichide pentru mâini
și față, săpunuri sub formă de gel, creme
de masaj, nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale,, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, ser de față de uz cosmetic,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, ser pentru îngrijirea părului, ser calmant
pentru piele, șervețele umede pentru uz igienic
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și cosmetic, cremă pentru ochi, parfumuri,
creme parfumate, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten
(prouse cosmetice), produse cosmetice pentru
păr, creme tonifiante (produse cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), produse
pentru bronzare (cosmetice), produse de
protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de pudră, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii, ulei
pentru păr, balsamuri de păr, gel pentru păr,
ceară pentru păr, decoloranți pentru păr, vopsele
pentru păr, luciu de păr, creme de păr, balsamuri
pentru păr, fixative pentru păr, spumă pentru
păr, măști pentru păr, tratamente pentru păr, ser
de păr, loțiuni colorante pentru păr, șampoane
de păr nemedicinale, tratamente permanente
pentru păr, produse cosmetice pentru păr, loțiuni
tonice pentru păr, produse nutritive pentru păr,
loțiuni cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, creme
pentru față, pudre pentru față, machiaj pentru
față, măști pentru față, săpunuri de față, geluri
pentru fata, uleiuri de față, șervețele pentru
față, pudre cosmetice pentru față, produse
exfoliante pentru față, loțiuni cosmetice pentru
față, creme pentru față (produse cosmetice),
măști de înfrumusețare pentru față, măști pentru
față și corp, creme de față și de corp, conducerea

şi administrarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, relaţii publice şi relatii cu clienţii,
servicii de comerț, 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 întro 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 import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08160
11/11/2022
SC TRM ROYAL CARTA SRL, STR
ALEEA CIOPLEA 7/17, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

AutoStickere

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Tipãrituri
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08161
11/11/2022
ROXANA- ANDREEA
PROTOPOPESCU, STR. NICOLAE
G. CARAMFIL, NR. 64, BL. XXIH,
SC. B, ET. 4, AP. 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Rox Talks
(531)

Clasificare Viena:
16.01.13; 02.05.01; 27.05.01; 16.03.13;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, roz, crem,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Difuzare video, transmisii video, servicii de
transmisie video, transmisie video prin rețele
digitale, transmitere video interactivă în rețele
digitale, transmitere de date video pe internet,
servicii de difuzare video, audio și tv, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, difuzare de material audio și
video pe internet, furnizarea accesului la un
portal de video-sharing, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,

servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, conținut creat de utilizatori, conținut
audio și de informații, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, servicii de
telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printro rețea globală de calculatoare, servicii de
divertisment audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, producție de
materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, producție
de materiale video, elaborare de materiale
educative, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, creare (redactare) de podcasturi, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
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și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii oferite de
snack-baruri, localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în baruri, furnizare de
alimente și băuturi în baruri, servire de mâncare
destinată consumului imediat, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08163
11/11/2022
DANIEL FLORIN IONESCU, STR.
GABOR ARON, BL. 26, SC. A, AP.
5, JUDETUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520003, COVASNA,
ROMANIA
HARCOV API SRL, NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC. B, AP. 9,
JUDETUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08162
11/11/2022
DIANA SRL, STR. CALEA LUI
TRAIAN NR. 227, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

FOLII AUTO
(531)

CONGELATO
FRESHLY FROZEN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Instalare de materiale izolatoare, instalare
de învelișuri protectoare pentru geamuri,
instalare de folii pentru geamuri, aplicare
de motive decorative pe automobile, montare
(instalare) de accesorii pentru vehicule.
42. Design grafic, design industrial, design de
produs, design artistic comercial, servicii de
design comercial, design industrial de mașini,
servicii de design de produs, servicii de design
de vehicule, design și dezvoltare de produs,
consultanță în materie de design, consultanță
profesională în materie de design industrial,
servicii de consultanță în materie de design
industrial, design vizual.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08165
11/11/2022
RANDOM SERV SRL, STR.
MAGUREI NR. 3, JUDETUL
NEAMT, ROMAN, 611047, NEAMȚ,
ROMANIA

PIZZERIA Q

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza preparată, pizza proaspătă, pizza.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08167
11/11/2022
DREAMME CREATIV STUDIO
SRL, STR. VISCOLULUI, NR.79,
CAMERA 6, SUBSOL, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDETUL
IASI, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

DreamME
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.09

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Ceară de albine, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
lumânări / conice, ceară de carnauba, ulei
de ricin pentru scopuri industriale, lumânări
pentru pomul de crăciun, gaz pentru iluminat,
ceară pentru iluminat, uleiuri pentru iluminat,
cărbune pentru narghilea, ceară industrială,
fitile pentru lampă, felinare (lumânări), preparate
anti-alunecare pentru curele, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, parafină,
lumânări parfumate, ulei textil, fitile pentru
lumânări, lumânări de soia, combustibili şi
materiale pentru iluminat, lumânări, fitiluri pentru
lămpi, candele (lumânări), lumânări plutitoare,
lumânări votive, aranjamente din lumânări,
lumânări pentru masă, lumânări tip pastilă,
lumini de crăciun (lumânări), lumânări în
cutii metalice, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări pentru iluminare nocturnă, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, lumânări
pentru morminte, neelectrice, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări pe bază de seu,
lumânări în formă de fructe, lumânări cu
repelent pentru insecte, lumânări pentru pomul
de crăciun, lumânări cu aromă de mosc, ceară de
albine folosită la fabricarea lumânărilor, lumânări
utilizate pentru iluminare pe timp de noapte,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări).
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, aparate de filtrare pentru
acvarii, lămpi cu arc, arzătoare pentru lămpi,
felinare cu lumânări, carbon pentru lămpile
cu arc, corpuri de iluminat pentru plafoane,
candelabre, lampioane chinezeşti, lămpi cu
lumină rece, lumini direcţionale pentru biciclete,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi standard, lămpi de podea, proiectoare de
lumină, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni
festive, ghirlande luminoase pentru decoraţiuni
festive, torţe, lămpi cu gaz, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, numere
luminoase pentru case, lămpi de laborator,
carcase pentru lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu
lampă, globuri pentru lămpi, reflectoare pentru
lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi electrice,
lămpi, suporturi de abajur, felinare pentru
iluminat, becuri, becuri, electrice, difuzoare
de lumină, aparate de iluminat cu diode
luminiscente (led), aparate şi instalaţii de
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iluminat, lumini, electrice, pentru pomul de
crăciun, instalaţii electrice pentru pomul de
crăciun, lămpi cu petrol, lămpi de siguranţă,
lămpi stradale, lanterne electrice, lanterne
electrice de buzunar, tuburi luminoase pentru
iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, lumânări fără flacără
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
luminoase de crăciun (altele decât lumânări),
lumini de veghe (altele decât lumânări), lămpi în
formă de lumânări, lumânări electrice acționate
cu baterii, lumânări cu led-uri, aparate de
iluminat și reflectoare, aprinzătoare, lumânări
electrice, lumânări fără flacără, lumânări cu led,
lumânări electrice parfumate, lampă (sticle de
-), lampadare, lămpi fluorescente, lămpi flexible,
lămpi decorative, lămpi solare, lămpi reflectoare,
lămpi incandescente, suporturi pentru lămpi,
lămpi cu halogen, becuri de lămpi, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi cu ulei, lămpi
cu picior, globuri de lămpi, lămpi din sticlă,
lămpi de birou, lămpi cu led, lămpi pentru
camping, lămpi de masă, suporturi pentru
lămpi neelectrice, ornamente superioare pentru
lămpi, filamente pentru lămpi electrice, lămpi
pentru instalații electrice, lămpi portabile (pentru
luminat), lămpi de căutare portabile, lămpi
pentru iluminat festiv, lămpi electrice de noapte,
lămpi stroboscopice pentru discoteci, lămpi de
plafon suspendate, lămpi pentru pomul de
crăciun, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
stroboscopice (efecte de lumini), lămpi electrice
pentru iluminare în interior.
16. Ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, bannere din hârtie, schiţe /
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
cataloage, benzi desenate, pungi conice din
hârtie, blocuri de desen, planşete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, peniţe pentru desen,
rigle pentru desen, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii / dosare din plastic pentru
hârtii, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), tuşuri de
desen, etichete din hârtie sau carton, lucrări

de artă litografică, reviste (publicaţii periodice),
felicitări muzicale, suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, hârtie, sclipici pentru papetărie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, postere, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, etichete de securitate (sigilii
din hârtie), papetărie, materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), cărţi de scris sau de colorat,
cărți de colorat, imagini de colorat, obiecte de
artă şi figurine din hârtie şi carton, materiale
şi mijloace pentru decorare şi artă, produse
de imprimerie, papetărie şi rechizite, picturi
(tablouri) înrămate sau nu.
20. Fotolii, agăţători pentru genţi, nemetalice,
bambus, perdele din bambus, coşuri,
nemetalice, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de sprijin,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, cutii din lemn
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, tâmplărie
artistică, comode, cutii pentru jucării, agăţători
pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte,
cuiere, pătuţuri pentru copii, tejghele (mese),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobă), lădiţe,
dulapuri, inele pentru perdele, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtain tiebacks, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), divane, uşi pentru mobilă, mese de
toaletă, dulapuri pentru dosare, socluri pentru
ghivecele de flori, suporturi pentru flori (mobilă),
tabureţi, panouri despărţitoare (mobilă), mobilă,
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, mobilă
din metal, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă / elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), tetiere (mobilă), scaune
înalte pentru bebeluşi, dulapuri de cartotecă
(mobilă), jaluzele interioare (mobilă) / obloane
interioare (mobilă), premergătoare, mobilă
gonflabilă, fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat,
organizatoare pentru bijuterii, panouri de agăţat
cheile, scări din lemn sau plastic, zăvoare,
nemetalice, pupitre, picioare pentru mobilă, cutii
de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi
de bibliotecă, vestiare (mobilier), încuietori,
altele decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, saltele, plăci de oglindă, oglinzi
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(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), sidef,
neprelucrat sau semiprelucrat, mulaje pentru
ramele de tablouri, ecusoane, nemetalice /
plăci de identificare, nemetalice, cuibare /
căsuţe, standuri pentru ziare, mobilă de
birou, jaluzele interioare din hârtie/ rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele
de companie, rame pentru tablouri, colţare
pentru ramele de tablouri / suporturi de
susţinere pentru tablouri (rame), perne (de
dormit), placarde din lemn sau plastic, paie
împletite, cu excepţia rogojinelor, rafturi pentru
farfurii, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din
metal şi nici din zidărie / bazine, nu din metal
şi nici din zidărie, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, mobilier şcolar, ecrane de
protecţie pentru şeminee (mobilă), ecrane de
protecţie (mobilă), scaune / bănci (scaune),
scaune din metal, banchete, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, vitrine (mobilă),
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit / saltele
de dormit, canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, scaune cu trepte, nemetalice,
trepte (scări), nemetalice, taburete, împletituri
din paie, borduri din paie, blaturi de mese,
mese, mese din metal, jaluzele interioare din
material textil/ rolete interioare din material textil,
suporturi de prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice,
cărucioare (mobilă), mese pentru calculatoare
(mobilă) / mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă), mese de scris / rafturi pentru maşinile
de scris, suporturi pentru umbrele, suporturi
valet, platforme pentru schimbarea bebeluşilor
montate în perete, dulapuri de haine, suporturi
pentru lavoare (mobilă), împletituri, clopoţei de
vânt (decoraţiuni), lucrări de artă din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, jaluzele interioare din lemn
ţesut/ rolete interioare din lemn ţesut, mese
de scris, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje, bambus, neprelucrat sau semiprelucrat,
scăunele pentru băi, dulapuri de bucătărie
pentru veselă, organizatoare pentru sertare,
organizatoare de dulap suspendate, mobilă şi
mobilier, rame.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
înlocuitori de cafea, praf de copt, sodă
alimentară (bicarbonat de sodiu pentru gătit) /
bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă
alimentară), baozi, făină de orz, mix pentru

clătite sărate, făină de fasole, oţet din bere,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi / fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrişcă, procesată,
făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos,
pudră de tort, cocă de tort / aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri, zahăr
candel cristalizat, bomboane de decor pentru
torturi, capere, caramele (dulciuri)/ caramele
(bomboane), sare cu ţelină, preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat,
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respiraţiei, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
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produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis / clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru

scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca,
tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de
îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos de roşii,
tortillas, turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), băuturi pe bază de ceai cu lapte,
chipsuri de cartofi acoperite cu ciocolată, ceaiuri
de plante, înlocuitori de ceai, produse din
ciocolată cu lichior, înlocuitori de cacao, drojdie
pentru fabricarea berii, kombucha, produse de
patiserie daneză, gnocchi, cristale de jeleu
cu arome, pentru fabricarea produselor de
cofetărie cu jeleu, suc de lămâie cristalizat
(pentru asezonare), semințe de dovleac
procesate (pentru asezonare), semințe de
cânepă procesate (pentru asezonare), grâu
spelt, procesat, mâncare pe bază de tăiței,
pentru bebeluși.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe / suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malț, must de malț, apă minerală (băuturi),
must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
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ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), ţinerea evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea afacerilor,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii de informaţii competitive,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii de
registru de cadouri, servicii de agenţie de importexport, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, publicitate exterioară, publicitate cu
plata per click, întocmirea ştatelor de plată,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea

produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, închirierea
de standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi, desfășurarea de
evenimente comerciale, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
40. Abraziune, aplicarea de apreturi de
finisaj pe materialele textile, legătorie, tăierea
ţesăturilor, impermeabilizarea țesăturilor /
impermeabilizarea pânzelor, vopsirea ţesăturilor,
precontractarea
ţesăturilor,
modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii de
separare
a
culorilor,
tratamente
de
rezistenţă la rupere pentru articolele de
îmbrăcăminte, confecţionarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi,
croitorie de damă, servicii de vopsire, brodare,
gravare, albirea ţesăturilor, înrămarea lucrărilor
de artă, suflarea sticlei, şlefuire, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor din
piele, prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică, magnetizare, placarea cu metal,
tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice, finisarea
hârtiei, imprimarea de modele, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografică, fotogravură, tipărire
(imprimare), imprimarea serigrafică, placarea
cu argint, lipire, tratamente de colorare a
geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile /
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tratarea ţesăturilor, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, imprimare
3d personalizată pentru alţii, servicii de
fabricare personalizată și montaj, tratamentul
şi transformarea materialelor, tratamentul
materialelor textile, a pieilor şi a blănurilor,
imprimare şi developare fotografică, înrămare
pentru tablouri.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, închirierea de scaune,
mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de creşă (crèche),
închirierea dozatoarelor de apă potabilă, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
cazare temporară în case de tranzit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, închirieri de mobilier de
birou.
───────
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Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii
oferite de baruri, baruri de cocteiluri, bodegi
de vin, bufet salate, bufete cu autoservire,
servicii de catering, servicii oferite de ceainării,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețete de gătit, asigurare de hrană si băuturi,
decorare de alimente, decorare de torturi,
servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente si băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar,
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furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de servicii personalizate de
planificare a meselor prin intermediul unui site,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
închiriere de echipament de catering, închiriere
de echipamente de bar, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, închirieri de distribuitoare
automate de băuturi, servicii oferite de localuri
tip snack-bar, oranizarea de de recepții pentru
nunți (mâncare și băutură), servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumulu imediat, servicii oferite
de restaurante, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese și restaurante
specializate în preparate la grătar, prepararea
alimentelor, rezervări pentru restaurante și
mese, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, 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 catering hotelier,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru firme, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru banchete si petreceri, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spitale,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncăruri si băuturi la pachet, servicii
de restaurante fast¬food, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de restaurant și bar, servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servicii de baruri care servesc bere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08169
11/11/2022
AUCHAN ROMANIA S.A., STR.
BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

Discount Market

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08170
11/11/2022
JUSTDATA SRL, STR. OLTEȚ NR.
18, SC. A, AP 7, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

justdata

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08171
11/11/2022
SWM IDEAL LIFE CONCEPT
SRL, DRUMUL TABEREI NR.
39, BLOC 801, SC. 2, ETAJ 8,
AP. 77, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

360 selfie REVOLUTION
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#DEBE58, HEX #A79C72, HEX
#F0DF8D, HEX #F5EBC7, HEX
#CAA641, HEX #EFD46B, HEX
#EEE0AB, HEX #F9F4E3, HEX
#9E8A4B), roșu (HEX #DE231A, HEX
#A22826), gri (HEX #C7C5C3)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului

publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
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publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.

41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
tehnoredactare
computerizată
electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea
de
informaţii
în
domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de karaoke, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/11/2022-12/11/2022

de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, pictură
pe faţă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
închirierea de jucării, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video, închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, regizarea de spectacole, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), servicii
de imagini fotografice cu ajutorul dronelor,
servicii de imagini video cu ajutorul dronelor,
organizarea de evenimente de divertisment,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică, publicarea
de fotografii, producție audio, video și multimedia
și fotografie, editare de fotografii, servicii ale
unui fotograf, compoziții fotografice pentru
terți, editare de filme (fotografice), servicii de
fotografie de nuntă, producție audio și video
și fotografie, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, închiriere de
reproduceri fotografice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08172
11/11/2022
ONLINE SHOP DISCOUNT
SRL, STR. POPA TATU NR.
1-3 PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

DMS
(531)

Clasificare Viena:
18.01.19; 02.01.30; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu, albastru, mov,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă., coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto [substanţă
colorantă], preparate anti-corozive, benzi anticorozive, vopsele anti-vegetative, unsori anticorozive, uleiuri anti-corozive, preparate anticorozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele/aglutinanţi pentru vopsele, vernis
bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz pentru
vopsire, lacuri pentru bronz, balsam de
canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
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vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele) , materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi/substanţe colorante, coloranţi
pentru lichioruri, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri antigraffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemnului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn/substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură/vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri),
răşini gumă, gumă-lac/şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare , vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, negru
de fum (pigment), lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb/litargă, petice
de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
de plumb/miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, pământ de sienna, pastă
de argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele/mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului/
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanţi
pentru lemn, baiţuri pentru lemn, conservanţi
pentru lemn, lemn galben (colorant), oxid de

zinc (pigment), vopsele conducătoare, cerneluri
conducătoare, cerneală pentru tatuaje.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate., bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului/dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor/
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut/mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de
frână, alţii decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
plăcuţe de frână, altele decât cele pentru
vehicule, maşini de tăiat pâinea, maşini pentru
preparare berii, perii (componente ale maşinilor),
perii, acţionate electric (componente ale
maşinilor), perii pentru aspiratoare, buldozere,
maşini pentru unt, calandru/mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri,
perii de carbon (electricitate), alimentatoare
pentru carburatoare, carburatoare, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de
cardat), maşini de cardat, maşini şi aparate
pentru şamponarea covoarelor, electrice,
cartuşe pentru maşinile de filtrare, convertoare
catalitice, instalaţii centralizate de curăţire cu
vacuum, maşini centrifuge/centrifuge (maşini),
concasoare centrifugale, pompe centrifuge,
lame pentru tocătoarele staţionare, fierăstraie
cu lanţ, maşini electromecanice pentru
industria chimică, dălţi pentru maşini, mandrine
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(componente ale maşinilor), agitatoare, maşini
de ţigarete pentru scopuri industriale, site
de cenuşă (maşini), clapete de reţinere
(componente ale maşinilor), maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice, dispozitive de curăţare
cu abur, foarfeci de tăiat (maşini), ambreiaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
maşini pentru tăierea cărbunelui, râşniţe de
cafea, altele decât cele acţionate manual,
maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoale
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini,
motoare, elemente de comandă hidraulice
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru maşini, motoare, convertoare
pentru lucrări din oţel, transportoare (maşini),
maşini pentru producerea cablurilor, cuplaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
capote metalice (componente ale maşinilor)/
apărătoare
(componente
ale
maşinilor)/
capace de protecţie (componente ale
maşinilor), macarale (dispozitive de ridicare şi
avansare), arbori cotiţi, cartere pentru maşini,
motoare, manivele (componente ale maşinilor),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, concasoare, cultivatoare
(maşini), generatoare de curent, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat/maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,

lanţuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare/
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor/aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtrepresă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şi componente ale maşinilor sau motoarelor,
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, maşini de galvanizare, lămpi de
sudură cu gaz, cutii de viteze, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, mecanisme (de
acţionare) pentru războaie de ţesut, mecanisme
(de acţionare), altele decât cele pentru
vehiculele terestre, generatoare de energie
electrică, maşini pentru prelucrarea sticlei,
diamante pentru tăiat geamuri (componente ale
maşinilor), bujii incandescente pentru motoare
diesel, pistoale de lipit, electrice, maşini
pentru decorticarea cerealelor/maşini pentru
decorticarea grânelor/maşini pentru decorticarea
cerealelor şi grânelor, , separatoare de cereale,
ancore automate cu patru braţe pentru uz naval,
răzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale maşinilor), cutii de unsoare
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(componente ale maşinilor), maşini de şlefuit,
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor)/
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcare şi descărcare, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat/maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit)/extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii
pentru maşinile de tipărit, maşini de călcat,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, motoare cu
reacţie, altele decât pentru vehiculele terestre,
îmbinări (componente ale motorului)/îmbinări
etanşe (componente ale motorului), carcase
pentru lagăre (componente ale maşinilor),
lagăre (componente ale maşinilor), manşe de
comandă ca şi componente ale maşinilor, altele
decât pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de ţesut, războaie de ţesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianţi (componente
ale maşinilor), maşini-unelte, matriţe utilizate
la tipărire, maşini de tocat carne, maşini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,
maşini de frezat, mori (maşini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acţionate manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit, maşini
pentru mineralizarea apei potabile, maşini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (maşini), maşini

de amestecat, maşini de scobit/maşini de
decojit, cultivatoare motorizate, motoare pentru
ambarcaţiuni, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare)/escalatoare, benzi
rulante/trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare/
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric/cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului, maşini
de împachetare, maşini de ambalare, maşini
de vopsit, maşini pentru prelucrarea hârtiei
(tipărire), platforme plutitoare de producție,
stocare și exploatare (FPSO), maşini de fabricat
hârtie, maşini de lustruit parchetul cu ceară,
electrice, maşini pentru fabricarea pastelor
făinoase, electrice, pedale de acţionare pentru
maşinile de cusut, maşini de decojit, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston/inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi , scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini)/atomizoare (maşini)/
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de cale
ferată, greble pentru maşini de greblat, maşini
de greblat, maiuri (maşini), bătătoare (maşini),
secerători, maşini de secerat şi legat, maşini de
secerat şi treierat, reductoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, aparate de bobinat,
mecanice, tambure, mecanice, pentru furtunuri
flexibile, bobine (componente ale maşinilor),
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regulatoare (componente ale maşinilor), maşini
de clătit, maşini de nituit, maşini de măturat
străzile, autopropulsate, maşini pentru realizarea
drumurilor/maşini pentru construirea de drumuri,
poduri rulante, rulmenţi cu bile, cilindrii pentru
laminoare, laminoare, prese de imprimat
rotative, prese rotative cu abur, portabile, pentru
ţesături, şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile de construcţii,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la aparatele şi maşinile
de încărcare-descărcare, şenile de cauciuc
ca şi componente ale tractoarelor pe şenile
la maşinile agricole, şenile de cauciuc ca şi
componente ale tractoarelor pe şenile la maşinile
miniere, şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la plugurile de zăpadă,
maşini de satinat, maşini pentru fabricarea
cârnaţilor, fierăstraie cu masă (componente
ale maşinilor), lame de fierăstrău (componente
ale maşinilor), fierăstraie (maşini), maşini de
colectare a pietrei de cazan, foarfeci, electrice,
şurubelniţe, electrice, maşini de sigilat pentru
scopuri industriale, aparate electrice pentru
sigilarea materialelor plastice (împachetare),
rulmenţi cu lubrifiere automată, pompe de
combustibil autoreglabile, pulverizator deşeuri,
maşini de cusut, cuplaje de arbori (maşini),
maşini de ascuţit, presr de balotat, maşini de
tuns pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor)/pistoane
amortizor (componente ale maşinilor)/pistoane
plonjor, , aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini de tăiat la dimensiune pentru uz
industrial, unelte de ascuţit marginile schiurilor,
sănii portcuţit (componente ale maşinilor),
glisoare pentru maşinile de tricotat/sănii pentru
maşinile de tricotat, , prese de netezit, pluguri
de zăpadă, aparate de lipit, cu gaz/aparate
de sudat, cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz,
ciocane de lipit, cu gaz, aparate de lipit,
electrice, ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), maşini de
ştanţat, suporturi pentru maşini, demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
maşinilor), condensatoare de abur (componente
ale maşinilor), separatoare de abur/ulei, motoare

cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori/cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, maşini de
cusut, maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate)/tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls/ventuze de
fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor)/robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice/deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, arbori de transmisie, alţii decât
cei pentru vehiculele terestre, lanţuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme de transmisie, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, transmisii
pentru maşini, transportoare pneumatice,
maşini de debavurat/aparate de prelucrare/
aparate de prelucrare prin aşchiere, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice/tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini
de cules litere (tipărire), maşini de cules
litere (fotoculegere), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulaţii cardanice), pompe de vid
(maşini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse ,
pompe de distribuție a hidrogenului pentru
stațiile de benzină, maşini industriale de
imprimare cu jet de cerneală, mopuri cu aburi,
costume robotice exoscheletice, altele decât
cele pentru scopuri medicale, macarale mobile,
vibratoare (maşini) pentru uz industrial, aparate
de vulcanizare, aparate de spălat, maşini
de spălat (rufe), instalaţii de spălat pentru
vehicule/instalaţii pentru spălarea vehiculelor,
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unităţi de eliminare a deşeurilor/unităţi de
eliminare a gunoiului, maşini de compactare
a deşeurilor/maşini de compactare a gunoiului,
recuperatoare pneumatice pentru decantarea
uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca şi
componente ale maşinilor), separatoare de
apă/robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe/maşini de spălat
colorate, vinciuri, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice , elevatoare
pentru cereale, mașini de spălat rufe cu uscător
încorporat, dispozitive portabile de spălare
cu ultrasunete pentru rufe, feliatoare electrice
de legume, tocatoare electrice de legume,
mașini de generare a gazului prin electroliză,
aspiratoare staționare fără contact, bioreactoare
pentru fabricarea produselor biofarmaceutice,
actuatoare liniare pneumatice sau hidraulice,
altele decât pentru vehicule terestre, mașini
pentru aplicarea apretului, bioimprimante 3D,
imprimante laser portabile, roboți de uz casnic cu
aplicații de inteligență artificială, pentru curățenie
și spălarea rufelor.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, ustensile
abrazive (ustensile de mână), tesle (unelte),
ustensile agricole, acţionate manual, ustensile
abrazive (ustensile de mână), furci agricole
(unelte de mână), pompe de aer, acţionate
manual, filiere rotunde, burghie (unelte de
mână), sule, topoare, dispozitive de întindere a
benzilor metalice (unelte de mână), baionete,
maşini de tuns barba, menghine de banc
(ustensile de mână), cosoare, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuţirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), cuţite (arme), foarfeci pentru marginile
de gazon, maşini de găurit, bomfaiere, cuţite
pentru deschis cutiile, unelte pentru împletit
(unelte de mână), fiare pentru marcare, burghie
de mână, cuţite de altoit, sfredel de mână
pentru dulgherie, foarfeci pentru vite, dălţi
de călăfătuit, dornuri de perforat (unelte de

mână), cuţite ceramice, feliatoare de brânză,
neelectrice, dălţi, satâre fiind cuţite, menghine
de mână pentru tâmplari sau arămari, securi,
fiare de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare,
pensete pentru cuticule/cleşti pentru cuticule,
tacâmuri, bare de tăiat (unelte de mână), cuţite,
unelte pentru tăiat (unelte de mână), pumnale,
ustensile pentru decantarea lichidelor (unelte de
mână), aparate de epilat, electrice şi neelectrice,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, ştanţe (unelte de mână)/clupe
(unelte de mână)/cuţite pentru filete (unelte de
mână), săpătoare (unelte de mână), săpătoare
de şanţuri (unelte de mână), cuţitoaie, suporturi
de burghie (unelte de mână), aparate pentru
perforarea urechilor, maiuri pentru pământ
(unelte de mână), unelte aşchietoare (unelte
de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre
de polizor abrazive, pile abrazive, plăci abrazive,
ace pentru gravură, expandoare (unelte de
mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, ondulatoare pentru gene,
cuţite pentru potcovari, pile (tools), aparate
de lustruit unghiile, electrice sau neelectrice/
bureţi de şlefuit pentru unghii, electrici sau
neelectrici, vătraie, burdufuri pentru şeminee
(unelte de mână), patenţi (unelte de mână)/
cleşti de tras sârma (unelte de mână), plăci de
păr, oale de turnare (unelte de mână), cadre
pentru fierăstraiele de mână, dispozitive de cules
fructele (unelte de mână), tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, ciocane cu capul rotund
(unelte de mână), unelte pentru împâslire (unelte
de mână), unelte pentru grădină, acţionate
manual, sfredele (unelte de mână), diamante
pentru tăiat geamuri (componente ale uneltelor
de mână), fiare de gofrare, dălţi (unelte de
mână), unelte pentru altoire (unelte de mână),
unelte de gravat (unelte de mână), pietre
de şlefuit (unelte de mână)/pietre de polizor
(unelte de mână), pistoale (unelte de mână),
pistoale, acţionate manual, pentru extrudarea
masticurilor, meliţe (unelte de mână), coase
hainault, maşini de tuns părul de uz personal,
electrice sau neelectrice, maşini de tuns părul
pentru animale (ustensile de mână), maşini
de împletit părul, electrice, pensete pentru
îndepărtarea părului, ciocane (unelte de mână),
burghie de mână, acţionate manual, unelte
de mână, acţionate manual, ustensile de
mână pentru ondularea părului, pompe de
mână , mânere pentru uneltele de mână,
acţionate manual, harpoane, harpoane pentru
pescuit, securi, lame de bisturiu (dălţi), săpăligi
(unelte de mână), bărzi/securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor
de mână), cuţite pentru cercuri (unelte de
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mână), cuţite de vânătoare, dălţi pentru gheaţă,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână)/
atomizoare insecticid (unelte de mână)/sprayuri insecticid (unelte de mână), , fiare (unelte
de mână neelectrice), fierăstraie mecanice,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, gheare
pentru carne, instrumente sterile pentru piercing,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, ciocan
de urgenţă, mânere pentru cuţite, cuţite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână
pentru cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile
de mână), curele pentru ascuţit din piele, leviere,
cricuri de ridicat, acţionate manual, unelte pentru
marcarea animalelor/unelte pentru marcarea
vitelor, macete, ciocane de lemn (ustensile
de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane
pentru zidari, sape late, freze (unelte de mână),
cuţite de mărunţit/cuţite de descărnat/satâre
fiind cuțite pentru carne, cutii şablon pentru
tăiere la unghi (unelte de mână), colectoare
pentru monede, mojare pentru sfărâmare (unelte
de mână), dălţi pentru scobituri, fiare pentru
rindeluire, ciocane de scos cuiele, acţionate
manual/cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual,
răngi pentru scos cuie (unelte de mână),
dornuri de găurit, cleşti pentru unghii, pile
de unghii, pile de unghii, electrice, unghiere,
electrice sau neelectrice, pile ac, pistoale pentru
etanşare neelectrice, poansoane cu numere,
desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, ciocane de abataj/
buciarde, sape (unelte de mână), perforatoare
tip ac, cleşti, cuţite pentru pizza, neelectrice,
cuţite de rindea, rindele, patenţi, fiare de polizat
(unelte pentru lustruit)/unelte de fier pentru
lustruit, fiare de capsulare (unelte de mână),
foarfeci pentru curăţare de crengi/foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, cuţite de altoit,
boxuri pentru pumn, cleşti de perforat (unelte
de mână), perforatoare (unelte de mână),
instrumente pentru perforarea biletelor, rindele
de fălţuit, greble (unelte de mână), pisăloage
(unelte de mână)/pisăloage pentru sfărâmat
(unelte de mână), maiuri (unelte de mână),
raşpele (unelte de mână), dispozitive cu clichet
(unelte de mână), curele de ascuţit briciul, casete
pentru briciuri/lame de ras, lame de ras, aparate
de ras, electrice sau neelectrice, doze pentru
alezor, alezoare, nituitoare (unelte de mână),
ciocane de nituit (unelte de mână), săbii, greble
pentru nisip, lame de fierăstrău (componente ale
uneltelor de mână), suporturi pentru fierăstraie,
fierăstraie (unelte de mână), cuţite pentru solzi,
foarfeci, raclete (unelte de mână), raclete pentru

schiuri, unelte de răzuit (unelte de mână),
şurubelniţe, neelectrice, dălţi pentru sculptori,
inele pentru coase, pietre pentru coase/pietre
de ascuţit, mânere pentru coase, coase, pietre
pentru şlefuit, oţeluri de ascuţit/oţeluri pentru
cuţite, instrumente de ascuţit, truse de bărbierit,
lame de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de mână),
seceri, arme de mână, altele decât armele de
foc, veselă de argint (cuţite, furculiţe şi linguri),
instrumente de ascuţit marginile schiurilor,
acţionate manual, instrumente şi unelte pentru
jupuirea animalelor, baroase, cazmale (unelte
de mână), chei de buloane (unelte de mână)/
chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri, rigle (unelte de mână),
unelte de ştanţare (unelte de mână)/ştanţe
(unelte de mână), bastoane de amestecare
pentru amestecarea vopselei, ciocane pentru
piatră, instrumente de şlefuit, teci pentru săbii,
săbii, seringi pentru pulverizarea insecticidelor,
tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri)/articole
pentru masă (cuţite, furculiţe şi linguri), furculiţe
de masă, cuţite de masă, furculiţe şi linguri de
plastic, cuţite de masă, furculiţe şi linguri pentru
bebeluşi, chei tubulare de tip t, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane/
bâte/bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat ţevi
(unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte
de mână), cuțite multifuncționale, dispozitive
manuale de desprins boabele de porumb de pe
știulete, feliatoare manuale de fructe, roboți de
bucătărie manuali.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
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acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvduri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi 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, maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările 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 branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare
pentru utilizare în laborator, rigle gradate
pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru
vehiculele
electrice,
instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru
calculator,
componente
software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
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de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),

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

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

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

neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduribascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de
odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru
utilizare la calculator, tuburi cu raze X, nu
cele pentru scopuri medicale, aparate cu raze
x, nu cele pentru scopuri medicale, filme
radiologice (cu raze X), expuse, fotografii
cu raze X, altele decât cele pentru scopuri
medicale, aparate şi echipamente de producere
a razelor X, altele decât cele pentru uz
medical, huburi de automatizare domestică,
huburi pentru case inteligente, seturi de date,
înregistrate sau descărcabile, aparate de afișaj
în câmpul vizual, pentru vehicule, difuzoare
inteligente, dispozitive de blocare biometrice,
bile extinctoare, difuzoare purtabile, dispozitive
portabile de măsurare a prafului ultrafin,
telefoane inteligente pliabile, lanterne pentru
telefoane inteligente, scanere 3D, difuzoare sub
formă de straturi subțiri, microfoane cu difuzor
fără fir, scanere (aparate) pentru diagnosticarea
autovehiculelor, costume haptice, altele decât
de uz medical, inele luminoase de selfie
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane mobile, protecții de ecran pentru
telefoane mobile, semnale (luminoase) de
avertizare, semnale (luminoase) de siguranță,
suporturi inelare pentru telefoane mobile,
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suporturi inelare pentru telefoane mobile, seturi
de căști cu microfon, seturi de căști cu microfon
pentru jocuri video, programe de calculator
descărcabile pentru tranzacții cu criptomonede
folosind tehnologie blockchain, aparate de
electroliză pentru laborator, generatoare de gaz
pentru calibrare, aparate de testare a laptelui
matern, altele decât pentru uz medical sau
veterinar, încărcătoare portabile, amplificatoare
pentru servomotoare, dispozitive electronice
de control pentru servomotoare, computere
cuantice, controlere de interfață digitală pentru
instrumente muzicale cu rol de interfețe audio,
bioreactoare de laborator, bioreactoare de
cultură celulară pentru cercetare științifică,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane mobile inteligente, suporturi pentru
telefon în interiorul autovehiculului, dispozitive
de afișare montate pe cap, imprimante portabile
fără fir pentru laptopuri și dispozitive mobile,
ochelari de corectare a daltonismului, carcase
pentru lentile de contact încorporând funcții de
curățare cu ultrasunete, airbaguri de siguranță
pentru protecție la căzături, căști neuronale,
altele decât pentru scopuri medicale, difuzoare
portabile, etiloteste, suporturi cu funcție de
răcire pentru laptopuri, ventilatoare pentru răcire
la interiorul computerelor, pedale de chitară,
pentru efecte, softuri descărcabile ca dispozitive
medicale (samd), scaune de evacuare, covorașe
de bord pentru susținerea telefoanelor mobile și
telefoanelor inteligente, dispozitive de comandă
și control pentru servomotoare, măști de praf
cu funcție de purificare a aerului, actuatoare
electrice, actuatoare electrice liniare., Aparate
şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare
şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, materiale de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoanele cu dizabilităţi, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
sugari, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitate sexuală., centuri abdominale, corsete
abdominale, comprese abdominale, aparate
pentru tratarea acneei, ace de acupunctură,
instrumente electrice de acupunctură, dozatoare
de aerosoli pentru scopuri medicale, perne de
aer pentru scopuri medicale, perne gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, saltele cu
aer pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele antireumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate

în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru respiraţie artificială,
sâni artificiali, ochi artificiali, tetine pentru
hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru hrănirea
bebeluşilor, pistoale de hrănire de uz veterinar/
seringi de administrare de uz veterinar,
bandaje ortopedice pentru articulaţii/ bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje, elastice,
tăviţe renale pentru scopuri medicale, ploşti,
paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi de
dinţi artificiali, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, dializoare, irigatoare pentru
spălături interne, tuburi de drenaj pentru scopuri
medicale, cearşafuri pentru bolnavi, sticle cu
picurător pentru scopuri medicale, picurătoare
pentru scopuri medicale, tetine pentru bebeluşi/
suzete pentru bebeluşi , cornete acustice, pense
auriculare, dopuri pentru urechi (dispozitive
de protecţie a urechii), ciorapi elastici pentru
scopuri chirurgicale, electrocardiografe, electrozi
pentru uz medical, camere de endoscopie pentru
scopuri medicale, aparate pentru clismă de
uz medical, aparate pentru masajul estetic,
biberoane/sticle pentru bebeluşi, supape pentru
biberoane, tetine pentru biberoane, filtre pentru
razele ultraviolete, pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie pentru deget utilizate
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în scopuri medicale, forcepsuri, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
tetine pentru biberoane, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru scopuri medicale, apărătoare
de degete pentru scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru scopuri
medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru
scopuri medicale, lanţete, lasere pentru scopuri
medicale, lentile (proteze intraoculare) pentru
implantare chirurgicală/proteze intraoculare
(lentile) pentru implantare chirurgicală, ,
piepteni pentru îndepărtarea păduchilor, păpuşi
gonflabile (păpuşi pentru sex), aparate de
rezonanţă magnetică (IRM) pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate de masaj, centuri pentru
gravide, aparate şi instrumente medicale, fireghid medicale, cupe menstruale, aparate de
microdermabraziune, oglinzi pentru stomatologi,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale,
ace pentru scopuri medicale, aparate
pentru vite utilizate în obstetrică, aparate
utilizate în obstetrică, mese de operaţie,
cheratometre, oftalmometre, oftalmoscoape,
aparate ortodontice, benzi de cauciuc
ortodontice, centuri ortopedice, încălţăminte
ortopedică, tălpi ortopedice, articole ortopedice,
pernuţe pentru prevenirea escarelor pe corpul
pacienţilor, pesare, aparate pentru exerciţii
fizice de uz medical, aparate de fizioterapie,
pivoţi pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, pisoare portabile, sonde
pentru scopuri medicale, dispozitive de protecţie

împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, scalpele,
foarfeci pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
brancarde, cu roţi/tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
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masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers
cu roţi pentru facilitarea mobilităţii, aparate
cu raze X pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze X pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze X pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor X,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, cască cu terapie laser pentru tratarea
calviției, măști de unică folosință încălzite cu
abur, pentru scopuri terapeutice, plasturi de
unică folosință încălziți cu abur, pentru scopuri
terapeutice, implanturi contraceptive, dispozitive
intrauterine, dispozitive de monitorizare pentru
diabetici, audiometre, costume haptice pentru
scopuri medicale, aparate de testare a
laptelui matern, pentru scopuri medicale, tuburi
capilare de uz medical, cristale pentru scopuri
terapeutice, stenturi acoperite cu substanțe
medicamentoase, pentru tromboze, bețișoare
auriculare portabile cu funcție endoscopică,
pistoale de masaj electrice, căști neuronale
pentru scopuri medicale, măști sanitare, măști
sanitare reutilizabile din tifon, aparate de
tratament facial estetic cu ultrasunete, linguri
pentru pacienti cu tremor.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori, acordeoane, cimpoaie, balalaici
(instrumente muzicale cu corzi), fluiere din
bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, colofoniu
pentru instrumentele muzicale cu corzi/
sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete

(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe/feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, lire, mandoline,
claviete, muştiucuri pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie pentru instrumentele
muzicale mecanice (pianolă), pupitre pentru
partituri, sintetizatoare, instrumente muzicale,
cutii muzicale, surdine pentru instrumentele
muzicale/amortizoare
(de
sunet)
pentru
instrumentele muzicale, oboaie, ocarine, orgi,
pedale pentru instrumentele muzicale, cheiţe
(de acordare) pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie perforată (pentru instrumentele
muzicale mecanice), claviaturi de pian, corzi
de pian, clape de pian, piane, pipa (chitări
chinezeşti), plectre/pene pentru instrumentele
cu corzi, ancii, tobe robotice, valize pentru
instrumente muzicale, corzi pentru instrumente
muzicale, saxofoane, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), stative pentru instrumentele
muzicale, baghete pentru arcuşuri pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale cu
corzi, corzi pentru instrumentele muzicale, suona
(trompete chinezeşti), tamburine, tam-tamuri,
triunghiuri (instrumente muzicale), tromboane,
trompete, ciocănele de acordare, diapazoane,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
valve pentru instrumentele muzicale, viole, viori,
tuburi sonore pentru orgi, xilofoane, ţitere, boluri
tibetane, sintetizatoare de ritm, mașini de ritm.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar., foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/11/2022-12/11/2022

(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe/
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),

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

prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie,
cărţi de cântece, bobine pentru panglicile de
cerneală, spray-uri cretă, linii pentru desen,
echere pentru desen, tuşiere pentru ştampile,
suporturi pentru ştampile, ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri şi creioane, prese de
capsare (rechizite de birou), pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
papetărie, steatită (creta croitorului), litere din
oţel, stilouri din oţel, cutii de matriţe, plăci de
matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), rigle t (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, şerveţele de masă din
hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie, agăţători pentru fişele de cartotecă,
creta croitorului, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor,
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
panglici pentru maşina de scris, taste pentru
maşina de scris, maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din
vâscoză pentru împachetat, washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale
de scris, hârtie de scris, truse cu instrumente
de scris (papetărie), truse cu instrumente de
scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, radiere pentru tabla de scris, coperți de
protecție pentru cărți, cărți de colorat, suporturi
de hârtie pentru halbe de bere, imagini de
colorat, hârtie pentru origami, pungi de hârtie sau
plastic, sacoșe de hârtie sau plastic, pergament
pentru mezuze, cutii pentru mezuze, hârtie de
copt, table magnetice ca rechizite de birou, flip-
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chart-uri, bancnote suvenir, hârtie cu semințe
pentru plantat (papetărie), imagini autoadezive
de lipit pe pardoseli.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora., păr de animale, plase
pentru hrănirea animalelor/pentru fân, copertine
din materiale textile, copertine din materiale
sintetice, pungi (plicuri, săculeţi) din material
textil, pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului/cârpe de protecţie pentru podele sau
mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
(umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă , benzi din cânepă,
saci pentru rufe, păr de cal, iută, capoc, benzi
cu bride pentru jaluzelele veneţiene/benzi cu
bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de in
(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din
plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, jaluzele exterioare din material
textil, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură), nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton/umplere,
nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton,
păr de porc, fibre de plastic pentru utilizare
la produsele textile, taliane, rafie, fibră de
ramie, scări de frânghie, frânghii, nemetalice,
frânghii , saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, vele, pânze cu rol de
paraşută pentru ski sailing, coarde pentru
ridicarea geamurilor, rumeguş, fire din deşeuri
de mătase (deşeuri de mătase brută)/deşeuri

de mătase, alge marine pentru umpluturi, sfori
pentru legat snopi, lână de tunsoare, mătase
brută, ghemotoace de mătase, sisal, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, paie pentru
capitonare, împletituri din paie pentru sticle/
învelitori din paie pentru sticle/ambalaje, din
paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legat via,
prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de
ceară, sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână
de lemn, smocuri de lână, lână tratată sau
brută, benzi pentru împachetare sau legare,
nemetalice, legături/coliere de siguranță din
materiale nemetalice.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08173
11/11/2022
FLOREA GRUP S.R.L, BLD.
HOREA NR. 2, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, 510013, ALBA, ROMANIA

VIENA PETRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Dale nemetalice pentru construcții, pavaje
luminoase, pavaje prefabricate, plăci pentru
pavaje, pavaje și placări ceramice, pavaj, plăci
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de pavaj, blocuri de pavaj luminoase, blocuri
de pavaj din beton, blocuri de pavaj luminoase,
nemetalice, dale din beton pentru pavajul
șoselelor, blocuri de pavaj realizate din materiale
nemetalice, beton, dale, dale nemetalice, dale
de piatră, dale din marmură, dale nemetalice
pentru pardoseală, componente de construcții
(nemetalice) sub formă de dale.
37. Construcții, construcții civile, construcții
rutiere, construcții de terase, consultații pentru
construcții, construcție de clădiri, construcție
de poduri, construcție de case, construcție de
magazine, construcție de autostrăzi, construcție
de pardoseli, construcție de proprietăți, servicii
de amenajări peisagistice cu materiale inerte
(construcții).

(511)

───────

(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08174
11/11/2022
SORIN POCORA, B-DUL IULIU
MANIU NR. 13B, BL. R2, SC. 1, ET.
4, AP. 29, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale servicii de înfrumusețare
pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08175
11/11/2022
FLOREA GRUP S.R.L, BLD.
HOREA NR 2, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, 510013, ALBA, ROMANIA

AUTOBLOC PETRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Pavaj,
pavaje
luminoase,
pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, plăci pentru
pavaje, blocuri de pavaj luminoase, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavaje și placări ceramice, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, dale, dale nemetalice
pentru construcții, dale nemetalice pentru
pardoseală, dale nemetalice, dale de piatră, dale
din marmură, dale de piatră naturală, dale și plăci
din piatră naturală.
37. Construcții, construcții subterane, construcții
civile, construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de străzi, construcții
de șosele, servicii de amenajări peisagistice
cu materiale inerte, construcție de clădiri,
construcție de case, construcție de poduri,
construcție de șosele, construcție de autostrăzi,
construcție de proprietăți.
───────

SPINE CENTER
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.03; 29.01.14
Culori revendicate:verde (HEX
#8cefd3), albastru (HEX #1a569f), mov
(HEX HEX #5c267e, HEX #d173d1),
alb (HEX #f6f6f6)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08176
11/11/2022
S.C. NOTORION BUSINESS
S.R.L., STR. FURNICA NR. 49,
JUD. PRAHOVA, SINAIA, 106100,
PRAHOVA, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

WE WHEEL

(740)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.21; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#D8FF01), negru (HEX #000101), gri
(HEX #F1EFF2)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Biciclete electrice, biciclete, biciclete de
munte.
28. Articole de sport.
37. Reparații de biciclete.
39. Închiriere de biciclete electrice, închirieri de
biciclete.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive și culturale, furnizare
de activități recreative, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de activități
recreative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de tururi ghidate, servicii sportive și de fitness,
servicii recreative legate de drumeții și camping.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08177
11/11/2022
DAN MARANDUC,
STR.PLATANILOR, NR. 7, SC.B,
AP 9, JUDET TIMIS, TIMISOARA,
300185, TIMIȘ, ROMANIA

Ethic Burgery

(540)
(511)

M 2022 08179
11/11/2022
GRECU SI ASOCIATII SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI,
STR. ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

ATELIER JURIDIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Productie, organizare si coordonare de
evenimente juridice, culturale, artistice si de
divertisment, productie de emisiuni juridice de
radio, de televiziune si online prin intermediul
unui site de internet, divertisment de natura
emisiunilor juridice, difuzare de reportaje in
domeniul juridic, creare si productie de
podcasturi juridice, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor juridice, furnizare de
publicatii electronice online nedescarcabile in
domeniul juridic, servicii de publicare on-line in
domeniul juridic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08180
11/11/2022
ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT OF ROMANIA,
STR LISABONA, NR 8,
BUCURESTI, 011787, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08181
11/11/2022
EMANUELA MERCORE-HUȚANU,
STR. IOAN JOLDEA VODÎ, NR.19,
AP.1, SAT VALEA ADÎNCĂ, JUDET
IASI, COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA
VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR.152, SC. III, AP.96,
JUDET CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

Medicina Stilului de Viață

(511)

JARomania Member
of JA Worldwide
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.03.02;
26.03.04; 29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#285F74), verde (HEX#00A0AF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cărți, ziare, reviste (publicații periodice),
papetarie imprimata, biblii, hârtie tip biblie,
cărți de rugăciuni, afișe, agende (tipărituri),
almanahuri (tipărituri), broșuri (tipărituri),
calendare (tipărituri), cartonașe imprimate,
fotografii, jurnale (tipărituri), periodice (tipărituri),
pliante (tipărituri), reclame tipărite, publicații
promoționale, publicații educative, reproduceri
color (tipărituri), materiale imprimate, publicații
imprimate, reproduceri artistice imprimate.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poştei, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
editare de publicitate, publicitate radio şi de
televiziune, servicii de publicitate în presă,
publicitate, consultanţă în afaceri privind
publicitatea, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de publicitate şi de promovare, servicii
de publicitate pentru alte persoane, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, servicii de
informaţii comerciale, prin
internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, difuzarea publicităţii pe internet pentru
terţi, închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
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prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de publicitate oferite de o
agenţie specializată în publicitate prin radio
şi televiziune, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
publicitate prin intermediul mediilor electronice şi
îndeosebi prin internet, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate şi promovare,
precum şi servicii de consultanţă aferente,
servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, difuzarea de
materiale publicitare (pliante, broșuri și material
tipărit), furnizare de informații de afaceri prin
intermediul unui site, furnizarea de informații
comerciale, servicii de comenzi online, toate cele
de mai sus, fiind destinate și avand legatura cu
domeniul medical.
41. Pregătire în domeniul studierii și folosirii
plantelor în scop medicinal sau terapeutic,
publicare de jurnale, cărți și manuale în domeniul
medicinei, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei, realizare de cursuri de
formare continuă în medicină, servicii
de formare în materie de medicină ortopedică,
servicii educative pentru adulți în domeniul
medicinei, pregătire în domeniul plantelor
medicinale, servicii educative în domeniul
antrenament (instruire), instruire pentru adulți,
cursuri de instruire scrise, furnizarea de
instruire online, coaching pentru viață (instruire),
instruire în domeniul medical, oferte de cursuri
de instruire, furnizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, demonstrații în
scop de instruire, organizare de cursuri
de instruire tehnică, cursuri de formare,
organizare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
acordarea de premii în educație, organizare
de concursuri (divertisment), organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare profesională privind evitarea
problemelor de sănătate, formare privind
sănătatea și starea de bine, servicii de instruire
cu privire la sănătate și siguranță, furnizare

de programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, predare
în domeniul medical, publicare de
publicații medicale, instruire și învățământ
medicale, publicare de texte medicale, servicii
de instruire în domeniul medical, publicare și
emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale,
pregătire în arta înfrumusețării, furnizarea
de cursuri în tehnici de înfrumusețare,
furnizarea de seminarii educative în materie de
terapii de înfrumusețare, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
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publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, organizare de
conferinţe şi concursuri cu scop educativ
sau de divertisment, furnizarea de cursuri de
nutriție (nemedicale), organizare de cursuri de
nutriție, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii de educație în materie de nutriție,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, servicii de antrenament
pentru activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, furnizare de
informații despre activități sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, organizare
de conferinţe şi concursuri, organizare de
expoziţii cu caracter cultural şi educativ,
educație, organizare de conferințe, servicii de
instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, publicare de manuale,
elaborare de manuale educative, publicare de
manuale școlare, servicii educaționale pentru
copii, educație sportivă, pregătire sportivă,
servicii de educație sportivă, servicii de pregătire
sportivă, servicii de educare sportivă, cursuri
de pregătire sportivă, informații cu privire la
educația sportivă. medicinei, cursuri de pregătire
în medicină, servicii educative în materie
de igienă, pregătire tehnică în materie de
igienă, pregătire în domeniul igienei, formare
profesională cu privire la primul ajutor, servicii
de formare cu privire la acordarea primului
ajutor, servicii educative în materie de acordare
a primului ajutor, instruire, instruire educativă,
instruire profesională.
42. Cercetare
științifică,
cercetare
biotehnologică, cercetare tehnologică, cercetare
genetică, cercetare biologică, cercetare clinică,
cercetare tehnică, cercetare medicală, cercetare
arheologică, cercetare biochimică, cercetare
biologică, cercetare clinică și cercetare
medicală, cercetare de laborator, servicii de
cercetare, laborator de cercetare, cercetare de
produs, cercetare privind medicina, cercetare
privind medicamentele, cercetare privind
securitatea, cercetare privind demografia,
cercetare privind tehnologia, cercetare privind
biotehnologia, cercetare de produse noi,
cercetare referitoare la calculatoare, servicii
de cercetare matematică, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare
și controlul calității, certificarea serviciilor de
educație, servicii de proiectare, servicii it,
consultanță științifică, servicii științifice, servicii
tehnologice științifice, servicii de consiliere
științifică, întocmire de rapoarte științifice,
cercetare științifică și industrială, furnizare

de studii științifice, cercetare științifică privind
genetica, servicii de testare științifică, cercetare
științifică privind ecologia, servicii de informații
științifice, furnizare de informații științifice,
servicii de cercetare științifică, compilare de
informații științifice, servicii de laboratoare
științifice, servicii de consiliere privind știință,
realizare de studii științifice, cercetare și
analiză științifică, realizare de analize științifice,
cercetare și dezvoltare științifică, consultanță în
domeniul cercetării științifice, testare științifică
asistată de calculator, investigații științifice
în scopuri medicale, consultanță tehnică în
domeniul științei mediului, furnizare de informații
privind cercetarea științifică, realizarea de
rapoarte privind cercetarea științifică, cercetare
științifică în domeniul medicinii sociale, servicii
științifice de programare de calculatoare.
44. Furnizare de informații și noutăți în domeniul
medicinei, furnizare de informații referitoare la
medicină, servicii de medicină regenerativă,
servicii de medicină alternativă, servicii de
medicină sportivă, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, asistență sanitară
în legătură cu exercițiile terapeutice, servicii
de asistență sanitară la domiciliu, închiriere
de instalații sanitare mobile, închirierea de
echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii medicale de
igienă orală, îngrijiri de igienă pentru oameni,
servicii de igienă dentară, consiliere privind
sănătatea publică, consiliere în materie de
sănătate, servicii medicale și de sănătate,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
consultanță profesională în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate,
servicii de clinici medicale și de sănătate, studii
de evaluare a riscului privind starea de sănătate,
servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate, consiliere cu privire la asistența socială
a persoanelor în vârstă (sănătate), asistență
medicală de urgență, pilates terapeutic, terapii
auditiv-verbale, servicii de terapie, consiliere
privind terapia ocupațională, masaj, masaj și
masaj shiatsu terapeutic, furnizarea de informații
referitoare la masaj, masaj cu pietre calde,
masaj în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de consultare în legătură cu
masajul, asistență sanitară în
legătură cu masaje terapeutice, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizarea de informații medicale, consiliere
medicală,
clinici
medicale,
termoterapie
medicală, controale medicale, consultații
medicale, asistență medicală, servicii medicale,
îngrijire medicală, servicii medicale oferite
de clinici medicale, închirierea echipamentelor
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medicale, depistare medicală (screening),
efectuarea examenelor medicale, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
tratament medical, furnizare de tratament
medical, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
închiriere de instrumente medicale, servicii de
informare medicală, planificare de tratamente
medicale, servicii de analize medicale, servicii
de consiliere medicală, furnizare de servicii
medicale, furnizare de echipamente medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii de
imagistică medicală, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de examinări medicale,
servicii de asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, asistență medicală pentru
animale, servicii ale
clinicilor medicale, asistență medicală la
domiciliu, analiză comportamentală în scop
medical, servicii medicale pentru tratamentul
pielii, centre rezidențiale de asistență medicală,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
oferite de clinici medicale, testare psihometrică
în scopuri medicale, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, servicii de asistență
medicală pediatrică, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală în
domeniul geriatriei, servicii mobile ale
clinicilor medicale, consiliere medicală în
domeniul gravidității, monitorizare la distanță de
date medicale pentru diagnostic și tratament
medical, servicii de tratament medical la
domiciliu, închiriere de echipament pentru uz
medical, consultanță medicală pentru alegerea
corectă de scaune cu rotile, comode, dispozitive
de ridicare pentru persoanele cu handicap,
cadre pentru mers și paturi, servicii de evaluare
medicală pentru pacienţii care se recuperează,
în scopul ghidării tratamentului şi evaluării
eficienţei, servicii de degrevare a
familiei persoanei cu handicap sub formă
de servicii de asistență medicală, servicii de
degrevare a familiei persoanei cu handicap sub
formă de asistență medicală la domiciliu, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale pentru persoane cu nevoi
speciale, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate
de uz medical, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini și aparate
medicale, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
consiliere și consultanță legate de stilul de

viață în scop medical, servicii de asistență
și analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de recuperare a informațiilor
medicale, furnizare de centre de recuperare
fizică, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, asistență sanitară în legătură
cu chiropractica, asistență sanitară în legătură
cu homeopatia, asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, asistență sanitară în legătură cu
hidroterapia, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară furnizate de
companii de asigurări de sănătate, asistență
stomatologică, case de odihnă, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, consiliere
în domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
nașterii, consiliere în domeniul stomatologiei,
consiliere legată de nutriție, consiliere medicală
în legătură cu stresul, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, consiliere privind tratarea
psihologică a afecțiunilor medicale, consiliere
psihologică, consiliere referitoare la necesitățile
medicale ale persoanelor în vârstă, consilierea
psihologică a personalului, consultanță cu
privire la teste de auz, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații psihiatrice, consultații stomatologice,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
depistarea osteoporozei, depozitare de celule
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stem, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, diagnosticarea bolilor, donații
de sânge, efectuare de studii asupra somnului
pentru diagnosticare medicală sau tratament,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, informații medicale, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii de îngrijire temporară,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de reflexologie, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de tip
hospice, servicii de spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi,
consultanţă
privind
asistenţa
medicală oferită de doctori si de alt personal
medical specializat, consultaţii medicale, servicii
de furnizare de informaţii medicale, furnizare
de informaţii şi noutăţi în domeniul medicinei,
servicii medicale si servicii conexe activităţii
medicale, servicii de consiliere medicală și
servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în
domeniul nutriţiei şi al dietelor, consultanţă în
nutriţie, furnizare de informaţii despre suplimente
dietetice şi nutritive, furnizare de informaţii în

materie de sănătate, furnizare de servicii online
de fişe medicale, cu excepţia odontologiei,
furnizare de servicii privind
programe de sănătate, servicii consultative
în domeniul dieteticii, servicii de consultanţă
în domeniul asistentei medicale, servicii de
consultanţă referitoare la îngrijirea sănătăţii,
servicii de informare cu privire la asistenţa
sanitară, servicii de informare şi consiliere
cu privire la sănătate, servicii de îngrijire
medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
supervizare de programe de pierdere în
greutate, servicii de formare profesională în
domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platforme electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analize genetice pe animale în scopuri de
diagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală de
urgență, servicii de asistență medicală la
domiciliu, servicii de asistență psihologică,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
chiropractica, servicii de asistență sanitară în
legătură cu ahomeopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, servicii de
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
servicii de
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
osteopatia, servicii de asistență sanitară în
legătură cu masaje terapeutice, servicii de
asistență sanitară furnizate de companii de
asigurări de sănătate, servicii de centre
rezidențiale de asistență medicală, servicii de
chiropractică, servicii de consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii de consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de consiliere legată
de nutriție, servicii de consiliere medicală
în domeniul geriatriei, servicii de consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, servicii
de consiliere medicală în domeniul slăbitului,
servicii de consiliere medicală în domeniul
gravidității, servicii de consiliere medicală în
legătură cu stresul, servicii de consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, servicii de consiliere
privind terapia ocupațională, servicii de
consiliere privind
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tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consilierea psihologică a personalului, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
consultanță profesională în materie de nutriție,
servicii de consultanță legate de
nutriție, furnizare de informații referitoare
la nutriție, consiliere cu privire la diete
și nutriție, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutriție, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
emiterea de rapoarte medicale, compilarea de
rapoarte medicale, servicii ambulatorii, analiză
cosmetică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, analiză toxicologică
pentru scopuri medicale, analize de depistare
a drogurilor, alcoolului și adn pentru scopuri
medicale, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analize medicale
pentru diagnosticul și persoanelor, asistență
psihologică, consulțatii în domeniul farmaceutic,
fixare de dispozitive
protetice, fizioterapie, furnizare de informații
pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare
de informații despre suplimente dietetice și
nutritive, furnizare de informații despre servicii
de asistență medicală, furnizare de informații
în materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
furnizare de informații referitoare la medicină,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, întocmire de rapoarte cu privire
la aspecte legate de îngrijirea sănătății,
management de servicii de asistență medicală,
servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, servicii de consiliere privind
intrumentele chirurgicale, servicii furnizate de
spitale private, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii prestate de medici, servicii
spitalicești, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni similare
(judo-seifuku), servicii de medicină alternativă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08183
11/11/2022
DORIN ZAGREAN, MUN. CLUJNAPOCA, STR. SOPORULUI,
NR. 8, BL. A.1, SC. 1, ET. 10, AP.
45, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

WorldBizz
(531)

Clasificare Viena:
26.01.06; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#217c50), albastru (HEX #2a709e), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08184
11/11/2022
SC MBA ECO PARTNER SRL,
STR. MIHAI VITEAZU NR. 1401A,
SAT MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ,
COMUNA MIHAI VITEAZU, CLUJ,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

MBA ECO Partner
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei game
variate de piese și accesorii auto (exceptând
transportul lor), permițând clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.
37. Servicii de vulcanizare de anvelope de
automobil (reparații), stații service pentru
repararea și întreținerea autovehiculelor,
servicii
de
service
pentru
repararea
și întreținerea autovehiculelor, servicii de
spălătorie autovehicule.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08185
11/11/2022
MEDILOGIC CHEMICAL CENTER
SRL, BULEVARDUL DECEBAL
14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

Amtok

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri)
11. Căzi, chiuvete.
21. Bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, bazine (recipiente), boluri,
boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi de
baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
coșuri pentru prosoape, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cuve pentru clătit,
dispensere de șervețele pentru față, dispozitive
pentru săpun lichid, distribuitoare de bile
demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, etajere pentru cadă
din material plastic, farfurioare pentru bărbierit,
distribuitoare de hârtie igienică , suporturi
pentru role de hârtie igienică , inele pentru
prosoape, inele pentru prosoape (accesorii de
baie), inele pentru prosop (din metal prețios),
inele pentru prosop, nu din metal prețios, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
lavoare pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de
parfum (atomizatoare), rafturi pentru cosmetice,
rafturi pentru geluri de duș, rafturi pentru
preparate de curățare a corpului, rafturi pentru
prosoape, rafturi pentru săpun de mâini, rafturi
pentru șampon, recipiente pentru bărbierit,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun, savoniere, suporturi
de pahare pentru baie, suporturi de perete
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru bureți demachianți, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru căzi de baie portabile
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pentru bebeluși, suporturi pentru gel de duș,
suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru perii de toaletă, suporturi pentru perii
pentru closet, suporturi pentru periile de wc,
suporturi pentru prosoape, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru role
de hârtie igienică, suporturi pentru săpun de
mâini, suporturi pentru săpun lichid, suporturi
pentru săpunuri, suporturi pentru șampoane,
suporturi verticale pentru hârtie igienică, vase
din ceramică, ajutaje pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, aspersoare, baghete
pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină,
bețe de sprijin pentru ghivece de flori, boluri
pentru decorațiuni florale, boluri pentru flori,
boluri pentru flori din metale prețioase, capace
din plastic pentru ghivece de flori, capete de
stropitori, coșuri de flori, coșuri pentru plante,
duze de furtun pentru stropit, duze din plastic
pentru pulverizare, duze pentru furtunuri, duze
pentru furtunuri de apă, farfurii și suporturi
pentru ghivece, farfurioare pentru ghivece de
flori, duze de furtunuri pentru stropit, ghivece de
ceramică, ghivece de flori, ghivece de flori din
hârtie, ghivece de flori din porțelan, ghivece de
flori pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru
flori, glastre pentru plante, jardiniere, jardiniere
supraînălţate de grădină, mănuși de grădinărit,
perii pentru gazon, suporturi pentru plante
(aranjamente florale), pulverizatoare atașate la
furtunurile de grădină, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru compost,
de uz casnic, recipiente pentru flori, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, seringi cu apă
pentru pulverizarea plantelor, seringi pentru
flori, seringi pentru grădină, seringi pentru
plante, învelitori pentru ghivece de flori, altele
decât cele din hârtie, seringi pentru seră,
seringi pentru stropit flori și plante, instrumente
pentru stropire, robinete pentru furtunuri de
stropire, stropitori, suporturi pentru buchete,
suporturi pentru flori, suporturi pentru ghivece
de flori, terarii de apartament (pentru animale),
terarii de apartament (pentru plante), terarii
de interior pentru plante, tăvi cu semințe
pentru cultivare, tăvi pentru semințe, vase de
porțelan pentru plante, vase din lut, vase
pentru plante din material plastic, vaze, vaze
conice, vaze de flori din metale prețioase,
vaze din lut pentru podea, vaze din piatră
pentru podea, vaze din sticlă, vaze din sticlă
pentru podea, vaze pentru flori, vaze pentru
podea, vaze, nu din metal prețios, acvarii
și vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și de

lichide pentru animale de companie, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
piepteni pentru animale, biberoane pentru
animale mici, boluri pentru băut pentru animale
de companie, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08187
11/11/2022
TIRIBAM SRL, DRUMUL
BECHEANULUI NR. 21 BIS,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

CONCENTREAZA-TE PE TINE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție,
magneti, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, echipament
pentru scufundări, cd-uri audio, cd-uri cu muzică,
dvd-uri preinregistrate, aparate digitale de redat
muzica, benzi audio cu muzică, casete video
preînregistrate cu muzică, discuri optice care
conțin muzică, cipuri care conțin înregistrări
muzicale, muzică digitală descărcabilă, muzică
digitală care poate fi descărcată de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
înregistrări muzicale sub formă de discuri,
înregistrări muzicale, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, huse pentru tablete,
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cabluri usb, cabluri usb luminoase, încărcătoare,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, huse pentru pagere, huse pentru
laptopuri, huse pentru agende electronice, huse
pentru casete video, huse pentru telefoane,
huse pentru aparate optice, huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse adaptate pentru
binocluri, huse pentru cd-playere, huse pentru
aparate cinematografice, huse pentru cd-uri,
huse pentru calculatoare de buzunar, huse
pentru aparate de fotografiat, încărcătoare usb,
căști, căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile, stații
de andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, conectori de cabluri,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
și fire, cabluri pentru baterii, cabluri de conectare,
mufe pentru cabluri electrice, cabluri electrice de
încărcare, baterii, baterii reîncărcabile, routere
usb fără fir, amplificatoare de semnal fără
fir, mouse-uri de calculator fără fir, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, baterii externe,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, conector prize (electrice), software
descărcabil, aplicații software descărcabile,
dispozitive de control pentru tastatura de
calculator, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, cărți
audio, fișiere digitale (podcast), podcasturi descărcabile, aplicații mobile educative
descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, aplicații educative pentru tablete
descărcabile, aplicații de calculator educative
descărcabile
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole decorative din

hârtie pentru centrul mesei, acoperitoare pentru
tăvi de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
ceară de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare (desen), tocuri pentru desene
sau schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de
gravură, stilouri de desen cu tuș, stilouri cu
cerneală chinezească, seturi de pictură pentru
copii, rulouri pentru trafalete, seturi de pictură
pentru artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane
pentru desen tehnic, șervețele din hârtie, tăvițe
pentru păstrarea instrumentelor de proiectare,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, tăvi (țe) pentru role de vopsit,
rigle, pulverizator cretă, planșete de desen,
planșe pentru gravat, role pentru vopsit, pixuri
colorate, pietre litografice, piepteni pentru striuri
decorative, pensule, palete de culori, pânză de
calc, pasteluri, mânere pentru rulouri de vopsit,
mucava, materiale pentru modelare, matrițe de
hârtie parafinată, materiale pentru artiști plastici,
materiale plastice pentru modelaj, materiale de
modelare pentru artiști plastici, lut polimeric
pentru modelare, instrumente pentru tamponare
folosite de pictori, instrumente electrice de
pirogravură pe lemn pentru artiști, insigne de
hârtie, imprimeuri pe pânze, funde din hârtie,
echere (desen), dreptare (desen), echipament
pentru arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri (din hârtie sau carton), umplutură de
hârtie sau carton, saci de gunoi, pungi pentru
cadouri, pungi și saci de hârtie, recipiente din
carton, recipiente din carton ondulat, recipiente
de transport din carton, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, panglici de hârtie pentru ambalat cadouri,
peliculă retractabilă, pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, plicuri de
hârtie pentru împachetare, huse de mobilier
din hârtie, neajustate, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, cutii pentru depozitarea revistelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, foi
de plastic pentru ambalat, foi de hârtie pentru
ambalat, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, cutii
pentru cadouri, cutii din fibră de carton, cutii din
hârtie, cutii din carton pentru ambalat, cutii din
carton, căptușeli de hârtie, cornete (de hârtie),
cartoane de ouă, cârpe de șters din hârtie,
cartonașe cu nume pentru mese, bavete cu
mâneci, din hârtie, bavete din hârtie, batiste
de hârtie, bannere din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
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animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi
de pahare din hârtie, suporturi din mucava
pentru pahare, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, suporturi din carton pentru pahare, role
de bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică,
pungi de gunoi din hârtie, prosoape din
hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de scris
și ștampilat, ustensile de corectare și ștergere,
albume foto și albume pentru colecționari, agrafe
de birou pentru hârtie, arte vizuale tipărite,
articole de papetărie parfumate, plastilină pentru
copii, ascuțitori de creioane, benzi adezive,
autocolante pentru bara de protecție a mașinilor,
autocolante (articole de papetărie), benzi
elastice pentru birou, bilete, bibliorafturi pentru
rețete, bibliorafturi, benzi gumate (papetărie),
capse de birou, bilete tipărite, broșuri, bonuri
valorice, blocnotesuri pentru notițe, caiete,
buletine informative, buletine de știri (materiale
tipărite), broșuri tipărite, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru

scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere,
pixuri și stilouri, penițe (de scris), ustensile
de scris, suporturi atașate la instrumentele de
scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru așezarea orizontală a stilourilor, suporturi
pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
creioane și stilouri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturipresă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă (rechizite de birou), mape
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pentru documente (rechizite de birou), mape
(rechizite de birou), manuale tipărite, litere și
cifre adezive, litere și cifre realizate din hârtie,
jurnale de buzunar, jurnale de bord (jurnale
de bord), jurnale comerciale, litere cu adeziv
pentru inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne
din carton, indicatoare publicitare din hârtie,
inele de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri
pentru ștampile, etichete pentru marcare,
fălțuitoare (articole de birou), fanioane de
hârtie, fișe cu date, fișe cu informații, fișe
(papetărie), felicitări pop-up, felicitări muzicale,
felicitări aniversare, felicitări pentru ocazii
speciale, fluturași informativi, folii adezive de
transfer, folii transparente (papetărie), formulare
comerciale, fotografii tipărite, fotografii înrămate
și neînrămate, grafice tipărite, ghiduri de studiu.,
cărți, cărți de desenat sau de scris
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comenzi online, coordonarea

promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, închirieri de spațiu publicitar,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, organizare pentru dispunerea de spațiu
publicitar în ziare, furnizarea de spațiu publicitar
în publicații periodice, ziare și reviste, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, în scopuri
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare
de texte publicitare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de telemarketing,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de creare de marci, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobile,
dezvoltarea de concepte publicitare, editaretehnoredactare texte publicitare, organizare
de târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, închiriere de
mașini și aparate de birou, intermediere de
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contracte (pentru terți), servicii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
vesela, articole de bucatarie si recipiente, servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu pahare, vase de baut si articole
pentru baruri, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audiovizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,

aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare şi de alimentare
cu apă, echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
de imprimerie, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu umbrele
și parasolare, bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, genți, articole de șelărie, bice și
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu adăposturi
și paturi pentru animale, ustensile cosmetice și
de toaletă și articole de baie, perii și alte articole
pentru curățare, material pentru perii, material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole de grădinărit, articole pentru
animale, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă (din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă), servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată (cu utilizare nespecificată),
fibre textile brute și înlocuitori, materiale pentru
umplere și capitonare, curele și benzi, frânghii
și sfori, marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, sacoșe și saci, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
plase, vele, ațe și fire, materiale textile, produse
de filtrare din material textil, produse textile și
înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, articole
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de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne,
fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv nuci
și leguminoase), ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, produse lactate și
înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome și
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți prăjiturele, dulciuri bomboane,
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere și interpretare, servicii
de traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,

organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct, servicii
de realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, divertisment muzical, spectacole
muzicale, organizare de divertisment muzical,
spectacole muzicale live, concerte muzicale
pentru televiziune, închiriere de instrumente
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, servicii
de educație muzicală, concerte muzicale pentru
radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online nedescărcabile,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, prezentare de concerte,
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divertisment de tipul concertelor, concerte de
muzică în direct, organizare și coordonare de
concerte, organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, coordonare de festivaluri
de film, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, servicii de centre de amuzament
pentru taberele de vacanță, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii oferite de parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii
oferite de ateliere recreative, servicii oferite
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
oferite de cluburi de fani (divertisment),
servicii oferite de centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative., organizare de petreceri,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, furnizare de instalații pentru
emisiuni-concurs, producere de emisiuniconcurs pentru televiziune, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, servicii pentru

producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, organizarea și conducerea
de workshop-uri, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
conferințe, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), cursuri de instruire privind
sănătatea, servicii de cluburi de sănătate
(antrenamente), antrenamente pentru sănătate
și de fitness, educație cu privire la sănătatea
fizică, formare privind sănătatea și starea de
bine, servicii oferite de ateliere de formare,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri educative, coaching personal (formare),
consiliere în carieră (educație), consultanță în
domeniul formării și perfecționării, consultanță
legată de formarea în materie de competențe
profesionale, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, coordonare de ateliere educative
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri cu
privire la administrarea afacerilor, coordonare de
cursuri de formare profesională, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, asistență profesională
individualizată (coaching)
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, platformă ca
serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, programare de software pentru portaluri
de internet, spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, găzduirea de podcasturi,
găzduire de transmisii video, servicii it, software
ca serviciu (saas), închirierea de software,
design și dezvoltare de software, găzduire de
webloguri, gazduire de continut digital, găzduire
de conținut educațional multimedia, închiriere
de software de calculator pentru călătorii,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
elaborării documentelor de transport prin rețele
de calculator, intraneturi și internet, furnizare de
hărți geografice online, nedescărcabile, găzduire
de conţinut digital
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, consiliere în materie de sănătate,
servicii medicale și de sănătate, consultanță
profesională în materie de sănătate, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații în materie de sănătate, servicii
de îngrijire mentală, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, servicii
farmaceutice, servicii medicale, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, servicii de
îngrijire mentală, servicii de evaluare a sănătăţii,
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consiliere medicală, consiliere medicală în
domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, consiliere
psihologică, consiliere legată de nutriție
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08188
11/11/2022
FLOW CONCEPT SRL, STR.
ISTRIEI NR. 9, BL. C7, SC. 2,
ET. 1, APART. 19, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

LiveTickets
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10;
20.05.25; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
alb, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, publicitate și
marketing, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
promovarea vânzărilor pentru terți, informații

despre vânzarea de produse, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii de marketing în
domeniul călătoriilor, management de afaceri în
domeniul atracțiilor pentru vizitatori.
41. Rezervare de bilete la concerte, servicii ale
agențiilor de bilete, servicii de agenții de bilete
(divertisment), rezervare de bilete la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete pentru
spectacole, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte, agenții de rezervări pentru bilete
de teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervare de bilete pentru
concerte, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente sportive, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii de
agenții de rezervare de bilete la teatru, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de agenții de rezervare
pentru bilete la cinematografe, servicii de agenții
de rezervare de bilete la cinematografe, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de informare cu privire la
bilete pentru spectacole, servicii ale agențiilor
de bilete pentru spectacole de teatru, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente culturale, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de rezervare
de bilete pentru concerte și spectacole de
teatru, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
și locuri la spectacole de teatru, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente în
domeniul sporturilor electronice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, publicarea de cataloage cu
informații turistice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08189
11/11/2022
RALUCA FLOREA, STR. MIRCEA
ELIADE NR. 42, CORP 1, AP.
1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400354, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08191
11/11/2022
SC PRODUCȚIA DE GHEAȚĂ
SRL, STR. CARANSEBEȘ NR. 26,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310238,
ARAD, ROMANIA

CLINICA DE SUFLET
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de călăuzire (spirituală), servicii
astrologice și spirituale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08190
11/11/2022
ANCA DUMITRU, STRADA TUZLA
NR. 50, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
023832, ROMANIA

BIOCODE SKINCARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, produse cosmetice,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate de curățare și
parfumare, altele decât pentru uz personal,
produse de toaletă, nemedicinale.

icy bites
(531)

Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Gheață (apă înghețată), înghețată, gheață
cuburi, cubulețe.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08194
12/11/2022
ELITE MERCH SRL, STR. PODUL
VADULUI NR. 19, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 023427, ROMANIA

ANILLOROCA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, containere
metalice pentru depozitare sau transport, seifuri,
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feronerie, accesorii din metal pentru tâmplărie,
accesorii din metal pentru șine de dulapuri de
haine, agățătoare metalice de oglinzi, agățătoare
metalice pentru tablouri, ajutaje de metal, ajutaje
metalice, ancore, ancore din metal, ancore
metalice de barcă, ancore metalice de zidărie,
apărătoare metalice, articole semifinisate din
aluminiu sau aliajele sale, articole semifinisate
din nichel sau aliajele sale, articole semifinisate
din plumb sau aliajele sale, articole semifinisate
din staniu sau aliajele sale, articole seminifisate
din cupru sau aliajele sale, balamale din metal
pentru podea, balamale din metal cu arc, benzi
metalice pentru colțuri, borduri metalice, bride
metalice (coliere), bride pentru cabluri, bucșe
elastice din metal, cu excepția pieselor de
mașini, bucșe metalice (altele decât piese pentru
mașini), canale din metal de scurgere, capace
confecționate din metal, ocheți de cabluri, căciuli
de ventilație din metal pentru coșuri de fum,
capace și grătare metalice pentru guri de
scurgere, cârlige (fierărie), cârlige de ancorare
din metal, cârlige de sârmă, cârlige din metal
destinate utilizării în construcții, cârlige din
metal pentru agățat genți, cârlige din metal
pentru agățat pălării, cârlige metalice cu șurub,
cârlige metalice de uz menajer, clanțe metalice,
clapete metalice anti-retur (altele decât piesele
pentru mașini), cleme de detensionare din metal,
cleme de suspendare din metal, cleme din
metal pentru vergele, cârlige metalice (ușă),
cârlige metalice pentru portmantouri, cârlige
metalice pentru prosoape, cârlige metalice
pentru trapeze, coliere acționate prin presiune
(metal), coliere de presiune (metal), coliere din
metal pentru rigole, canale, jgheaburi, coliere
reglabile (metal), conectoare din metal în formă
de bară, conectori din metal pentru vergele,
console din metal pentru atârnarea draperiilor la
ferestre, console din metal utilizate pentru fixarea
plăcilor, console metalice (construcții), corniere
din metal, corniere metalice, țevi metalice
pentru coșuri de fum, coșuri de fum metalice,
crampoane (pentru ascensiune), crampoane
metalice, crampoane pentru gheață, cuie pentru
încălțăminte, din metal, cuiere din metale
comune pentru pălării, cuiere metalice pentru
îmbrăcăminte (cârlige), cupe de premii realizate
din metale comune, cupe pentru premii realizate
din metale comune, cupole metalice, inele de
cupru, cutii poștale metalice, decorațiuni adezive
din bronz pentru perete, decorațiuni adezive
din metale comune pentru perete, decorațiuni
din metale comune pentru torturi, dispozitive
de blocare din metal, dispozitive de blocat roți,
din metal (altele decât anti-furt la vehicule),
dispozitive de blocat roțile (gheare), dispozitive
de etanșare din metal pentru amortizoare de

șocuri, dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, dispozitive de
etanșare din metal pentru reducerea frecării
metalelor, dispozitive de închidere cu inel din
metale comune, distanțiere metalice, dopuri
(cepuri) metalice, dopuri din metal pentru
chiuvete, dopuri filetate metalice, pentru sticle,
dopuri metalice pentru sticle, dopuri și capace
metalice, draperii metalice, dreptare metalice,
ecrane de protecție din metal, ecrane de
protecție pentru cuptoare, drugi de zăvor, duze
neautomate de alimentare din metal, elemente
metalice de protecție pentru copaci, elemente
profilate de scurgere din metal, etichete adezive
metalice pentru genți, etichete din metal, etichete
metalice de cusut pe îmbrăcăminte, feronerie
pentru dulapuri, filmuri și foi din metal folosite la
fabricarea plăcilor de circuite, fitinguri din metal
sub formă de inel, fitinguri ramificate din metal,
flanșe oarbe metalice, flecuri pentru pantofi,
din metal, folie metalică pentru gătit, garnituri
(metalice), garnituri metalice pentru mobilă,
garnituri metalice pentru paturi, garnituri metalice
pentru sertare, garnitură de reglare (metal),
gheare de picior (crampoane) pentru cățărare,
ghidaje din metal pentru sertare, glisiere din
metal pentru sertare, glisoare metalice pentru
mobilă, gradene din metal, grătare de șters
încălțămintea, grătare pentru bușteni, grilaje din
metal destinate siguranței, grilaje din oțel, grilaje
metalice extensibile, grile de aerisire (metalice)
pentru acoperișuri, grile de ventilație (metalice)
pentru construcții, grile din metal, grile metalice,
guri de evacuare a fumului (canale de aerisire)
din metal, holz șurub cârlig din metal, îmbinări
cu ax de rotație din metal, cuiere metalice pentru
îmbrăcăminte (cârlige), împrejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), jardiniere
metalice pentru ferestre, lamele, lamele de
etanșare, lamele de placare din metal, laminate
din folie de aluminiu cașerată pe hârtie,
limitatoare de viteză din metal, dispozitive de
îndepărtare a păsărilor, acționate de vânt),
etriere de întindere, dispozitive de întindere din
metal, pentru curele), întinzătoare de cabluri
metalice pentru ambarcațiuni, întinzătoare din
metal pentru catarame cu camă, litere și cifre
din metale obișnuite cu excepția caracterelor
de tipografie, manșoane (articole de fierărie),
materiale blindate din metal, mânere din
metale comune pentru sertare, mânere metalice,
mânere metalice pentru dulapuri, mânere
metalice pentru sertare, mânere sferice din
metal, monturi metalice, mulaj ajutător al
fierarului, nicovale, nicovale cu două coarne,
ocheți de parâme, olane metalice pentru coșuri
de fum, opritoare din metal, opritoare metalice,
paravane metalice pentru cuptoare, opritoare
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metalice pentru dulapuri, rotile metalice pentru
paturi, pene metalice (altele decât cele pentru
utilizare în domeniul maritim), piese de feronerie
arhitecturale din metale comune și aliajele
acestora, piese forjate din oțel, pitoane din metal,
pitoane metalice (echipament de alpinism), plăci
de ancorare din metal, plăci de bază metalice
pentru picioare, plăci de calare din metal, plăci de
strângere pentru menghine (articole de fierărie),
plăci metalice cu bază reglabilă, plăci metalice
de ancorare, plăci metalice de drenaj, plasă
de sârmă rabiț pentru cotețe de păsări, plasă
metalică de protecție împotriva căderii pietrelor,
platbande autoadezive pentru marcarea de
modele pe ferestre, platoșe (cuirase), cârlige
metalice pentru portmantouri , proptele (nicovale
portabile), racorduri de ungere, racorduri
metalice de expansiune, racorduri olandeze
din metal (altele decât vehicule), rame de
metal pentru plăcuțe de înmatriculare, rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
rampe din metal pentru parcarea vehiculelor,
robinete metalice pentru butoaie de bere, roți
de transmisie, arcuri și supape din metal (cu
excepția componentelor de mașini), scripeți
(produse de fierărie), scripeți metalici (cu
excepția celor pentru mașini), sigilii de plumb,
sigilii metalice de piston, șaibe (produse de
fierărie), șaibe cu arc din metal, șaibe de
siguranță din metal, șaibe metalice de separare,
șarniere metalice, șine de glisare din metal
pentru sertare, supape metalice cu clapetă,
șine de susținere din metal, șine din metal
pentru sertare, șine metalice pentru fotografii,
ștergătoare din metal pentru picioare, suporturi
metalice pentru haine, suporturi metalice pentru
plante, suporturi metalice pentru rafturi, suporturi
din metal pentru șine, suporturi metalice de
conducte, suporturi metalice pentru rafturi
(cu excepția pieselor de mobilier), suporturi
suspendate pentru plante, din metal, suporturi
în consolă din metal, tăvi metalice, șuruburi
cu cap inelar, șuruburi cu ochi metalice cu
capul cu bilă, șuruburi metalice pentru gheață,
țesături metalice, țevi de scurgere din metal,
țăruși din metal pentru plante sau copaci, țăruși
metalici pentru corturi, țăruși metalici pentru
grădină, tije metalice de consolidare pentru
cofrare, trambuline de metal, tuburi metalice
(produse de fierărie), uși batante din metal
pentru câini/pisici, uși batante din metal pentru
pisici, ventilatoare (guri de aerisire) din metal
pentru clădiri, vitrine metalice pentru magazine,
ținte (dibluri) din metal, ținte pentru geamuri, ținte
pentru pulverizarea catodică.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, cuțite, furculițe și linguri,
aparate de ras, deschizătoare neelectrice de

conserve, fiare (unelte neelectrice), foarfece,
foarfece ciupitoare japoneze (foarfece ciupitoare
japoneze pentru ață), foarfece de buzunar,
foarfece de uz casnic, foarfece multifuncționale,
foarfeci (unelte acționate manual), genți
profesionale cu scule, instrumente de desfăcut
cusături, instrumente de poziționare pentru fixare
(cu acționare manuală), instrumente de tranșat,
instrumente pentru curățarea coșurilor de fum,
linguri strecurătoare (unelte acționate manual),
lopeți pentru zăpadă, mânere din lemn pentru
unelte din lemn acționate manual, mânere
pentru cuțite, mânere pentru unelte manuale,
acționate manual, mecanisme cu clichet (unelte
acționate manual), menghine (unelte manuale),
menghine cu unghi (scule de mână), menghine
metalice, mojare și pisăloage, opritoare pentru
piese prelucrate la menghină, pensete, pompe
acționate manual pentru pomparea apei din
fântâni, pulverizatoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, pulverizatoare
manuale cu pompă, rezervor de ulei pentru
lubrefierea utilajelor (instrumente de mână),
răngi de scos cuie (unelte manuale), războaie
de țesut manuale, portabile, scule de mână
pentru perforare, acționate manual, altele decât
cele de birou, scule de mână utilizate pentru
sculptură în gheață, scule, acționate manual,
spatule folosite de artiști, suporturi pentru
cuțite, șorțuri pentru unelte, suporturi pentru
foarfece, suporturi pentru scule, tije de drenaj,
truse rulabile din țesături pentru ustensile
manuale, tuns (instrumente manuale de -),
unelte acționate manual pentru îndepărtarea
distanțierelor pentru plăci, unelte cu muchie de
cauciuc (unelte acționate manual), unelte de
mână și instrumente acționate manual, unelte
de mână, acționate manual, unelte manuale cu
vârful despicat pentru confecționarea covoarelor,
unelte pentru legături de cablu, foarfeci,
pulverizatoare (unelte acționate manual).
11. Aparate de iluminat și reflectoare, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de uscare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
instrumente pentru măsurarea timpului.
21. Perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, bare pentru prosop, nu din
metal prețios, bare pentru prosoape, bazine
(recipiente), cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, dispensere de șervețele pentru față,
dispozitive pentru săpun lichid, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare pentru
șampon, etajere pentru cadă din material plastic,
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distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
inele pentru prosoape (accesorii de baie), inele
pentru prosop, nu din metal prețios, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, rafturi pentru geluri
de duș, rafturi pentru preparate de curățare a
corpului, rafturi pentru prosoape, rafturi pentru
săpun de mâini, rafturi pentru șampon, recipiente
pentru săpun, savoniere, suporturi de pahare
pentru baie, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
hârtia de toaletă, suporturi pentru perii de toaletă,
suporturi pentru perii pentru closet, suporturi
pentru periile de wc, suporturi pentru prosoape,
suporturi pentru role de hârtie igienică, suporturi
pentru săpun de mâini, suporturi pentru săpun
lichid, suporturi pentru săpunuri, suporturi pentru
șampoane, suporturi verticale pentru hârtie
igienică, ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții, bețe
de sprijin pentru ghivece de flori, boluri pentru
flori, boluri pentru decorațiuni florale, capace
din plastic pentru ghivece de flori, capete de
stropitori, coșuri de flori, coșuri pentru plante,
ghivece de ceramică, ghivece de flori, ghivece
de lut, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, glastre pentru plante, suporturi
pentru plante (aranjamente florale), perii pentru
gazon, pulverizatoare atașate la furtunurile
de grădină, pulverizatoare pentru furtunuri de
grădină, recipiente pentru compost, de uz
casnic, recipiente pentru flori, recipiente pentru
reamenajarea plantelor, seringi cu apă pentru
pulverizarea plantelor, seringi pentru flori, seringi
pentru grădină, seringi pentru plante, robinete
pentru furtunuri de stropire, stropitori, suporturi
pentru buchete, suporturi pentru flori, suporturi
pentru ghivece de flori, terarii de apartament
(pentru animale), terarii de apartament (pentru
plante), terarii de interior pentru plante, tăvi cu
semințe pentru cultivare, tăvi pentru semințe,
vase de porțelan pentru plante, vase din
lut, vase pentru plante din material plastic,
vaze, vaze conice, vaze din lut pentru podea,
vaze din piatră pentru podea, vaze din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, vaze, nu din metal
prețios, adăpătoare nemecanizate sub formă de
distribuitoare portabile de apă și de lichide pentru
animale de companie, adăpători, alimentatoare
nemecanizate pentru animale, boluri pentru băut
pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, căptuşeli adaptate pentru litiera
animalelor de companie, cuști de sârmă pentru

animale domestice, cuști de îmbăiere pentru
pisici, cuști metalice de uz casnic, cuști
pentru animale de companie, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, inele pentru păsări,
jgheaburi, litiere automate pentru animale de
companie, litiere pentru animale, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, perii anti-năpârlire pentru animale de
companie, perii de dinți pentru animale, perii
de sârmă pentru cai, perii pentru animale de
companie, păr de animale (perii și pensule), perii
pentru țesălarea cailor, piepteni pentru animale
domestice, piepteni pentru cai, recipiente de
băut pentru animale, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, tăvi de plastic folosite ca
litiere pentru pisici, vase de băut pentru păsări
domestice, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase pentru mâncare pentru animale de
casă, țesale, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată sau
semiprelucrată, cu utilizare nespecificată.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08195
12/11/2022
KEYSOLUTIONS SRL, STR.
MARTIR ION MIRON NR. 42, SAD
2, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
300290, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08196
12/11/2022
RECHARGE CENTER SRL,
FABRICA DE CARAMIDA NR. 1A,
VILA 68, BUCURESTI, 013472,
ROMANIA

DOCTOR PRINT
Laborator & FOTO Studio
(531)

Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu.
40. Servicii ale unui laborator foto.
───────

Recharge center feel better
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.18; 26.04.01; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de aromaterapie.
───────

Erată
Referitor la cererile de înregistrare cu nr. de depozit M 2022 008109 si
08110/10.11.2022, publicate în data de 17.11.2022, se scot de la publicare deoarece
taxele de înregistrare și publicare nu au intrat în contul OSIM.

