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Cereri Mărci publicate în 18/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 00055 11/01/2023 KYRC VENTURES SRL Jeonjuu KOREAN BBQ

RESTAURANT

2 M 2023 00083 11/01/2023 VIRGIL GIURGIU Tractări Auto Turda

3 M 2023 00142 11/01/2023 PRO BUSINESS SPRL PRO BUSINESS

4 M 2023 00143 11/01/2023 TEHNIC MEDIA SRL INTEK EXPO

5 M 2023 00144 11/01/2023 DAN GRIGORIU CHRONIC

6 M 2023 00145 11/01/2023 DAN RADOVICI I - STEPPER COVORAS AUTO
INTODEAUNA CURAT

7 M 2023 00147 11/01/2023 CATALIN FRANCOVSCHI SUPERK9

8 M 2023 00148 11/01/2023 S.C. M & S SECURITY
SYSTEMS SRL

IDEAL CENTRUL TĂU DE
EPILARE LASER

9 M 2023 00151 11/01/2023 BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD

AnxioBleu

10 M 2023 00153 11/01/2023 KADO SECURITY SOLUTIONS
SRL

KADO SECURITY SOLUTIONS

11 M 2023 00154 11/01/2023 MORAD FOODS SRL M Morad Foods

12 M 2023 00155 11/01/2023 BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD

RespiBleu

13 M 2023 00156 11/01/2023 GIALI DERMATOESTETICA
SRL

A-Clinique

14 M 2023 00157 11/01/2023 BLEU STAR PHARMA TRADING
LTD

TiroBleu

15 M 2023 00159 11/01/2023 ALKALOID AD SKOPJE LENTINOX

16 M 2023 00160 11/01/2023 GOLDEN SHOP COSMETICS
S.R.L.

GOLDEN COSMETICS

17 M 2023 00162 11/01/2023 ASOCIATIA ROMÂNĂ
DE DREPT PENAL AL
AFACERILOR

ROMANIAN YEARBOOK
OF WHITE-COLLAR &
CORPORATE CRIME

18 M 2023 00163 11/01/2023 ASOCIATIA ROMÂNĂ
DE DREPT PENAL AL
AFACERILOR

ROMANIAN YEARBOOK
OF WHITE-COLLAR &
CORPORATE CRIME A R D P A

19 M 2023 00164 11/01/2023 IMPLANT EXPERT SERVICES
SRL

CATRINEL Dr. Leahu

20 M 2023 00165 11/01/2023 ROFACTORY PROD SRL RISTONE MADE TO LAST

21 M 2023 00166 11/01/2023 JUST DESSERT SRL Suis DESSERT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2023 00167 11/01/2023 SC MEDIAFAX GROUP SA ECONOMIA VERDE

23 M 2023 00168 11/01/2023 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF LOGISTICA BUSINESSULUI

24 M 2023 00169 11/01/2023 PRUTUL SA PRUTUL

25 M 2023 00170 11/01/2023 TECO MOIAD SRL O LUME MAI BIO

26 M 2023 00171 11/01/2023 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

D.

27 M 2023 00172 11/01/2023 MEDILOGIC CHEMICAL
CENTER SRL

MEDILOGIC

28 M 2023 00173 11/01/2023 NATAN AGRICOL SRL FESCA foarte bio

29 M 2023 00174 11/01/2023 MARIAN PETCU ULCOMPLEX

30 M 2023 00175 11/01/2023 GLOBAL MARKET
DISTRIBUTION SRL

gmag

31 M 2023 00176 11/01/2023 SOCIETATEA OCEANUL
INDIAN SA

flavours
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(210) M 2023 00055
(151) 11/01/2023
(732) KYRC VENTURES SRL, BLOC

C, SCARA C, APARTMENT
8, STRADA DOAMNEI 27-29,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030167,
ROMANIA

(540)

Jeonjuu KOREAN
BBQ RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:negru, alb, rosu
( HEX #ef2233)

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante pentru
turiști, servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2023 00083
(151) 11/01/2023
(732) VIRGIL GIURGIU, STR.TUDOR

VLADIMIRESCU, 16, JUDET CLUJ,
TURDA, 401132, CLUJ, ROMANIA

(540)
Tractări Auto Turda

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

39. Transport rutier, transport terestru.
───────

(210) M 2023 00142
(151) 11/01/2023
(732) PRO BUSINESS SPRL, BD

METALURGIEI, NR. 132, BL. A, ET.
1, AP. 13, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041837, ROMANIA

(540)

PRO BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.20; 26.11.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

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

36. Servicii de consultanță financiară.
45. Servicii de consultanță juridică.

───────
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(210) M 2023 00143
(151) 11/01/2023
(732) TEHNIC MEDIA SRL, STR. LUNCA

BRADULUI NR. 6, BL. M31, SC.
B, AP. 120, BUCURESTI, 032726,
ROMANIA

(540)
INTEK EXPO

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2023 00144
(151) 11/01/2023
(732) DAN GRIGORIU, STRADA SFINTII

APOSTOLI NR3 VILA 4, JUDEȚ
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)

CHRONIC

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2023 00145
(151) 11/01/2023
(732) DAN RADOVICI, STR BOJA NR.

2E, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

I - STEPPER COVORAS
AUTO INTODEAUNA CURAT

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.03; 27.05.01; 27.05.17

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

27. Covorașe pentru autovehicule, preșuri și
covorașe auto.
35. Servicii de comert, online, offline, cu ridicata
si cu amanuntul, servicii de agenții de import-
export.

───────

(210) M 2023 00147
(151) 11/01/2023
(732) CATALIN FRANCOVSCHI, STR.

MUGURELUI NR. 6A, JUDEȚ
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)
SUPERK9

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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18. Hamuri pentru animale, lese pentru animale,
îmbrăcăminte pentru animale, zgărzi pentru
câini, botnițe.

───────

(210) M 2023 00148
(151) 11/01/2023
(732) S.C. M & S SECURITY SYSTEMS

SRL, STR GHEORGHE DONICI
NR. 1, JUD. BACĂU, BACĂU,
600226, BACĂU, ROMANIA

(540)

IDEAL CENTRUL TĂU
DE EPILARE LASER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.10; 26.01.18

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

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2023 00151
(151) 11/01/2023
(732) BLEU STAR PHARMA TRADING

LTD, STRADA AKROPOLEOS NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI
NR. 14, ETAJ 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050558, ROMANIA

(540)

AnxioBleu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 26.04.18

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), alb

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
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(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,

glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru
scopuri medicale, săruri de apă minerală, apă de
gură pentru scopuri medicale, narcotice, nervine,
gumă cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
ţigări fără tutun pentru scopuri medicale, saltele
de înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice/tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, fenol pentru
scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru scopuri
farmaceutice, pomade pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, purgative/laxative,
substanţe radioactive pentru scopuri medicale,
preparate pentru reducerea activităţii sexuale,
remedii pentru perspiraţia piciorului, remedii
pentru perspiraţie, săruri pentru băi
cu apă mineral, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari/lenjerie intimă pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/01/2023

menstruaţie, absorbante sanitare/tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare/şerveţele
sanitare/absorbante sanitare, sedative /
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, loţiuni pentru spălături
vaginale de uz medical, soporifice, celule stem
pentru scopuri medicale, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, pansamente chirugicale,
adezivi chirurgicali, preparate terapeutice
pentru baie, apă termală, tincturi pentru
scopuri medicale, şerveţele impregnate cu
loţiuni farmaceutice, vermifuge/antihelmintice,
vezicanţi, suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vaccinuri.

───────

(210) M 2023 00153
(151) 11/01/2023
(732) KADO SECURITY SOLUTIONS

SRL, MIRCEA VODA NR. 1, JUD.
MUREȘ, SIGHISOARA, 545400,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

KADO SECURITY SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 24.01.08; 27.05.01; 27.05.08

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2023 00154
(151) 11/01/2023
(732) MORAD FOODS SRL, DRUMUL

NISIPOASA NR. 46-52, BIROUL
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

M Morad Foods

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.03

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

clase:
29. Carne conservată, fructe si legume
conservate, cărnuri, înlocuitori de carne, pateuri,
pateu vegetal, pateuri de pește, pate de ficat,
pateuri pe bază de carne, pastă de carne,
peşte, cu excepţia celui viu, carne de pasăre de
curte, carne de vânat, extracte din carne, fructe
în conservă, ciuperci conservate, conserve
de legume, conserve și murături, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri gătite şi conservate constând în
principal din carne si legume, uleiuri pentru gătit,
produse din legume preparate, roșii conservate,
roșii, preparate, concentrat de roșii, roșii în
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conservă, suc de roșii pentru gătit, piure de roşii,
conserve şi murături, conserve de fructe, gemuri,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, uleiuri şi grăsimi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la carne conservată, fructe si legume
conservate, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la cărnuri, inlocuitori de
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la pateuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la pateu vegetal,
pateuri de pește, pate de ficat, pateuri pe bază de
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la pastă de carne, peşte, cu excepţia
celui viu, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la carne de pasăre de curte,
carne de vânat, extracte din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la fructe
în conserve, ciuperci conservate, conserve
de legume, conserve și murături, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri gătite şi conservate constând
în principal din carne si legume, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la uleiuri
pentru gătit, produse din legume preparate,
roșii conservate, roșii preparate, concentrat de
roșii, roșii în conserve, suc de roșii pentru
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la piure de roşii, conserve şi murături,
conserve de legume, conserve de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la gemuri, jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste
de fructe şi legume, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la uleiuri şi grăsimi,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
carne conservată, fructe si legume conservate,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la cărnuri, inlocuitori de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la pateuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
pateu vegetal, pateuri de pește, pate de ficat,
pateuri pe bază de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la pastă de carne,
peşte, cu excepţia celui viu, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la carne de pasăre
de curte, carne de vânat, extracte din carne,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe în conserve, ciuperci conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri gătite şi conservate constând
în principal din carne si legume, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la uleiuri
pentru gătit, produse din legume preparate, roșii
conservate, roșii preparate, concentrat de roșii,
roșii în conserve, suc de roșii pentru gătit,

servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piure de roşii, conserve şi murături, conserve de
legume, conserve de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la gemuri, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la uleiuri şi grăsimi, publicitate, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, furnizarea de informaţii comerciale,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
39. Servicii de ambalare, ambalare de alimente,
transport de alimente, servicii de ambalare si
transport referitoare la carne conservată, fructe
si legume conservate, servicii de ambalare
si transport referitoare la cărnuri, inlocuitori
de carne, servicii de ambalare si transport
referitoare la pateuri, servicii de ambalare si
transport referitoare la pateu vegetal, pateuri
de pește, pate de ficat, pateuri pe bază
de carne, servicii de ambalare si transport
referitoare la pastă de carne, peşte, cu
excepţia celui viu, servicii de ambalare si
transport referitoare la carne de pasăre de
curte, carne de vânat, extracte din carne,
servicii de ambalare si transport referitoare
la fructe în conserve, ciuperci conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
servicii de ambalare si transport referitoare la
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri gătite şi conservate constând
în principal din carne si legume, servicii de
ambalare si transport referitoare la uleiuri
pentru gătit, produse din legume preparate, roșii
conservate, roșii preparate, concentrat de roșii,
roșii în conserve, suc de roșii pentru gătit, servicii
de ambalare si transport referitoare la piure de
roşii, conserve şi murături, conserve de legume,
conserve de fructe, servicii de ambalare si
transport referitoare la gemuri, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume, servicii
de ambalare si transport referitoare la uleiuri şi
grăsimi.

───────
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(210) M 2023 00155
(151) 11/01/2023
(732) BLEU STAR PHARMA TRADING

LTD, AKROPOLEOS, NR. 82, ETAJ
2, NICOSIA, AKROPOLI, 2012,
CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI, NR.
14, ET 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

RespiBleu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru ( Pantone
285), alb

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse

farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
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creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, apă de gură pentru scopuri
medicale, narcotice, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea
la fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunţarea la fumat, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, saltele de
înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru
scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, purgative / laxative, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, săruri pentru băi cu apă mineral,

săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, sedative / tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, loţiuni pentru spălături vaginale de
uz medical, soporifice, celule stem pentru
scopuri medicale, steroizi, preparate stiptice,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
vermifuge / antihelmintice, vezicanţi, suplimente
plasturi cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vaccinuri.

───────

(210) M 2023 00156
(151) 11/01/2023
(732) GIALI DERMATOESTETICA SRL,

STR. BERZEI, NR. 1A, CAM. 5,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E,
OTOPENI, 075100, ROMANIA

(540)

A-Clinique
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 02.03.02

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

35. Furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de produse, marketing digital,
marketing pe internet, marketing promoțional,
impartirea de esantioane de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.
44. Servicii de chirurgie estetică, servicii de
chirurgie estetică și plastică, consiliere medicală
în domeniul dermatologiei, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
furnizare de informații medicale în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații medicale
în sectorul sănătății, implantarea părului, servicii
ale clinicilor medicale, îngrijire medicală, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastică, saloane
de frumusețe, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, saloane de bronzare, servicii
de epilare, servicii de cosmetică, tratament
cosmetic, masaj, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii., analiză cosmetică,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și
a frumuseții, consultanță pe internet în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, servicii cosmetice de

îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de artă corporală, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de liposucție, servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului, servicii de tratament pentru
celulită, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
de slăbire, servicii de tratare a celulitei,
servicii furnizate de saloane de slăbire, servicii
pentru îngrijirea feței, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii terapeutice personale cu privire
la regenerarea părului, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratament
cu laser pentru creșterea părului, tratament
pentru păr, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru păr.

───────
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(210) M 2023 00157
(151) 11/01/2023
(732) BLEU STAR PHARMA TRADING

LTD, AKROPOLEOS, NR. 82, ETAJ
2, NICOSIA, AKROPOLI, 2012,
CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI, NR.
14, ET.1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

TiroBleu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285), alb

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse

farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
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creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, apă de gură pentru scopuri
medicale, narcotice, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea
la fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunţarea la fumat, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, saltele de
înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru
scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, purgative / laxative, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, săruri pentru băi cu apă mineral,

săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, sedative / tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, loţiuni pentru spălături vaginale de
uz medical, soporifice, celule stem pentru
scopuri medicale, steroizi, preparate stiptice,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
vermifuge / antihelmintice, vezicanţi, suplimente
plasturi cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vaccinuri.

───────

(210) M 2023 00159
(151) 11/01/2023
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
LENTINOX

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

5. Spray-uri antiinflamatoare, spray nazal pentru
tratamentul alergiilor, spray nazal de uz medical,
preparate farmaceutice pentru tratarea rinitei
alergice.

───────
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(210) M 2023 00160
(151) 11/01/2023
(732) GOLDEN SHOP COSMETICS

S.R.L., BLVD REPUBLICII, NR.
17, AP. 45, JUDET MARAMURES,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

GOLDEN COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 02.03.02; 29.01.01; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#010101, HEX#000000),
maro(HEX#c98e3a), galben
(HEX#fee188)

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

3. Produse cosmetice, creme cosmetice,
produse cosmetice nemedicinale, preparate
cosmetice, loțiuni cosmetice, produse cosmetice
pentru ten, creme pentru ochi, măști cosmetice,
seruri de uz cosmetic, produse de demachiere.
35. Publicitate și marketing, servicii de
comerț online și offline cu produse
cosmetice, creme cosmetice, produse cosmetice
nemedicinale, preparate cosmetice, loțiuni
cosmetice, cosmetice pentru ten, creme pentru
ochi, măști cosmetice, seruri de uz cosmetic,
produse de demachiere.

───────

(210) M 2023 00162
(151) 11/01/2023
(732) ASOCIATIA ROMÂNĂ DE DREPT

PENAL AL AFACERILOR,
SPLAIUL UNIRII NR. 152-154,
ET. 2, CAMERA 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ROMANIAN YEARBOOK

OF WHITE-COLLAR &
CORPORATE CRIME

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

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,
reviste (publicatii periodice).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2023 00163
(151) 11/01/2023
(732) ASOCIATIA ROMÂNĂ DE DREPT

PENAL AL AFACERILOR,
SPLAIUL UNIRII NR. 152-154,
ET. 2, CAMERA 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.01; 26.05.18; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#941524), verde (HEX #005B27),
negru, alb

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

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,
reviste (publicatii periodice).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00164
(151) 11/01/2023
(732) IMPLANT EXPERT SERVICES

SRL, STR. CHINDIEI NR. 4,
PARTER, CAM.1 SI CAMERELE
3-5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CATRINEL Dr. Leahu

(531) Clasificare Viena:
02.03.15; 16.01.11; 27.05.01

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz,
albastru, verde

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

9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile
35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web
44. Servicii de stomatologie.

───────

A R D P A
ROMANIAN YEARBOOK

OF WHITE-COLLAR
& CORPORATE

CRIME 
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(210) M 2023 00165
(151) 11/01/2023
(732) ROFACTORY PROD SRL, STR.

DIGUL NOU NR. 16, JUD. BACAU,
LETEA VECHE, 607271, BACĂU,
ROMANIA

(540)

RISTONE MADE TO LAST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02; 26.03.23

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

19. Statui și obiecte de artă din piatră, beton
și marmură, incluse în această clasă, beton
refractar, beton armat, beton preparat, beton,
dale din beton, statui din beton, plăci de
beton, plăci din beton, figurine din beton, beton
pentru turnare, jardiniere din beton, stâlpi din
beton, cărămizi de beton, piatră reconstituită,
piatră naturală, piatră artificială, statui din piatră,
cărămida aparentă, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, pavaje prefabricate

───────

(210) M 2023 00166
(151) 11/01/2023
(732) JUST DESSERT SRL, STR.

PRINCIPALA NR 54, SAT FÂNARI,
JUD. PRAHOVA, COMUNA
GORGOTA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)

Suis DESSERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii oferite de cofetarie, servicii oferite de
cafenea.

───────
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(210) M 2023 00167
(151) 11/01/2023
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ET. 1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ECONOMIA VERDE

(531) Clasificare Viena:
01.07.22; 27.05.01; 26.01.04; 01.05.01

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

38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
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, distribuţie
de filme, transfer de know-how (instruire),
sevicii de editare video pentru evenimente,

regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2023 00168
(151) 11/01/2023
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ET. 1, CAMERA 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ZF LOGISTICA
BUSINESSULUI
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).

───────

(210) M 2023 00169
(151) 11/01/2023
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
PRUTUL

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

29. Extracte din carne, ouă, carne și produse
din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi comestibile,
altele decât elementele esențiale, uleiuri și
grăsimi, altele decât elementele esențiale.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome, altele decât
elementele esențiale și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, cereale procesate, amidon și produse
obținute din acestea, preparate de coacere
și drojdie, înghețate (produse de cofetării
înghețate), iaurturi înghețate și sorbeturi.

───────

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
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, distribuţie
de filme, transfer de know-how (instruire),
sevicii de editare video pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informații
despre educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.
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(210) M 2023 00170
(151) 11/01/2023
(732) TECO MOIAD SRL, STR. CETATII

NR. 61, JUD. SĂLAJ, ZALĂU,
457250, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

O LUME MAI BIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#50A060, HEX #C9EFC7)

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

29. Amestec de ulei (de uz alimentar), amestec
de uleiuri vegetale pentru uz alimentar, ulei de
cocos, ulei de cocos pentru alimente, ulei de
floarea-soarelui comestibil, legume conservate
(în ulei), ulei de măsline comestibil, ulei de
miez de palmier (alimentație), ulei de oase
comestibil, ulei de porumb, ulei de porumb
pentru alimente, ulei de rapiță comestibil, ulei
de susan, ulei de susan pentru alimente, ulei
de arahide (alimentar), ulei de ardei iute, ulei de
măsline extravirgin, ulei de măsline, ulei de nuci,
ulei de rapiță, ulei de unt, ulei de soia pentru gătit,
ulei de soia, ulei de perilla pentru uz alimentar,
ulei de porumb pentru alimente, ulei din sămânță
de in (comestibil), ulei din sâmburi de struguri,
ulei din semințe de camelie de uz alimentar,
ulei din semințe de chia de uz alimentar, ulei
din semințe de dovleac de uz alimentar, ulei
din semințe de in pentru uz culinar, ulei de
soia de uz alimentar, ulei din tărâțe de orez
de uz alimentar, ulei organic de cocos pentru
uz alimentar, ulei pentru salate, ulei și grăsime
de cocos (de uz alimentar), uleiuri aromatizate,
uleiuri comestibile, uleiuri comestibile folosite

pentru gătirea alimentelor, uleiuri comestibile
pentru glazurarea alimentelor, uleiuri de origine
animală de uz alimentar, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri de uz alimentar, uleiuri hidrogenate de uz
alimentar, uleiuri pentru gătit, uleiuri și grăsimi,
uleiuri pe bază de trufe, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente), uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri vegetale de uz alimentar,
uleiuri și grăsimi comestibile, semințe de
floarea soarelui comestibile, semințe de floarea
soarelui, preparate, semințe procesate de
floarea soarelui, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), bulion
de carne de vițel, cârnați din carne de pui,
carne, carne afumată, carne ambalată, aspic de
carne, carne congelată, carne conservată, carne
de curcan, carne de curcan gătită, carne de
mânzat, carne de pasăre, carne de pasăre de
curte, carne de porc, carne de porc conservată,
carne de porc gătită lent la cuptor (pulled
pork), carne de porc, la conservă, carne de
pui congelată, carne de pui deshidratată, carne
de rață, carne de pui proaspătă, carne de
vânat, carne de vită, carne de vită feliată,
carne de vită gătită lent la cuptor (pulled beef),
carne de vită preparată, carne de vită sărată și
conservată (corned beef), carne de vită tăiată
și condimentată, friptă la grătar (bulgogi), carne
feliată, carne fiartă în sos de soia (tsukudani
meat), carne friptă, carne gătită, la borcan, carne
pentru cârnați, carne liofilizată, carne gătită, la
conservă, carne prăjită, carne preparată, carne
proaspătă, carne procesată, carne sărată, carne
și produse din carne, carne tocată, carne uscată,
carne uscată sfărâmată, concentrat din carne
de vacă, conserve de carne, extracte din carne,
fasole cu carne de porc la conservă, feluri de
mâncare preparate din carne, extrase aromate
din friptură de carne de vită, găluște (din carne),
gelatine de carne, grăsime din carne de vită
(pentru alimente), grăsime din carne de vită,
gustări pe bază de carne, hamburgeri de carne,
pateuri din carne de pui, pateuri din carne,
pastramă din carne de vită, paste de carne,
pârjoale din carne, mâncăruri preparate pe bază
de carne, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, pateuri pe bază de carne, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
ragut (tocăniță cu carne), roast beef (friptură
de carne la cuptor), tocătură de carne de vită
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cu porumb, produse lactate, smântână (produse
lactate), băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de produse lactate,
deserturi preparate din produse lactate, deserturi
reci din produse lactate, frișcă pentru cafea
constând în principal din produse lactate, glazură
de frișcă pe bază de lactate, înălbitori pentru
băuturi (lactate), praf de frișcă (produse lactate),
produse lactate și înlocuitori, produse lactate
tartinabile, produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, sosuri pe bază de lactate,
lapte, lapte aromat, lapte bătut, lapte covăsit,
lapte praf, băuturi aromate pe bază de lapte,
băuturi din lapte, cu conținut predominant de
lapte, băuturi din lapte cu conținut de fructe,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază de
lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte cu
aromă de cacao, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de cafea, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe, băuturi pe bază de
lapte aromatizate cu ciocolată, deserturi pe bază
de lapte artificial, fermenți de lapte pentru uz
culinar, gustări pe bază de lapte, înlocuitori de
lapte, kefir (băutură din lapte), lapte acidofil, lapte
condensat, lapte de arahide pentru uz culinar,
lapte de capră, lapte de cocos, lapte de migdale,
lapte de oaie, lapte de orez, lapte de ovăz, lapte
de soia, lapte de vacă, lapte degresat, lapte
deshidratat, lapte ecologic, lapte fermentat, lapte
fermentat la cuptor, lapte praf de capră, lapte praf
aromatizat pentru preparat băuturi, lapte praf
pentru scopuri de alimentație, băuturi facute din
iaurt, iaurt, deserturi din iaurt, iaurt cu conținut
scăzut de grăsimi, iaurt de băut, iaurturi aromate,
iaurturi cremoase, iaurturi de băut, preparate
pentru fabricarea iaurtului, brânzeturi, gustări
pe bază de brânză, ouă și produse din ouă,
amestecuri de brânză, amestecuri pe bază de
unt, bastoane de mozzarella, batoane de brânză,
brânză albă moale, brânză cancoillotte, băuturi
pe bază de bacterii din acid lactic, băuturi pe
bază de iaurt, zer uscat, zer, unt cu usturoi,
zer de unt, unt cu plante aromatice, cremă de
unt, unt, tzatziki, sosuri de brânză, smântână
grasă, smântână, preparate cu brânză de țară,
praf de brânză, mix de brânzeturi, mascarpone,
margarină, înlocuitori de unt, înlocuitori de
smântână, înlocuitori de frișcă pentru băuturi,
înlocuitori de brânză, frișcă vegetală, ghee
(unt limpezit), frișcă, creme de brânză, cheag,
cașcaval afumat, cașcaval, caș, brânză topită,
brânză tartinabilă, brânză scursă, brânză rasă,
brânză proaspătă de vaci, brânză prelucrată,
brânză din lapte de capră, brânză de oaie,
brânză cu pastă moale, brânză cu mucegai,
brânză cu ierburi, brânză cu conținut scăzut de
grăsimi, brânză cu condimente, brânză cheddar,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi

maturate moi, brânzeturi maturate, brânzeturi
albe moi, scurse, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), burtă de vită, consommé-
uri, fiertură (supe), mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, tocană de vită,
supă groasă, supă gata-preparată, supe, tocăni,
tocane (alimente), supe și baze de supă, extracte
din carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, ardei conservati, boabe,
boabe de mazăre galbenă, burgeri din legume,
chips-uri, concentrate din suc de legume pentru
alimente, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
fasole uscată, fasole uscată.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, servicii de comenzi
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online, servicii de comandă cu ridicata, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet.

───────

(210) M 2023 00171
(151) 11/01/2023
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, GREATER
LONDON, LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

D.

(531) Clasificare Viena:
27.05.21; 24.17.02

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2023 00172
(151) 11/01/2023
(732) MEDILOGIC CHEMICAL CENTER

SRL, B-DUL DECEBAL NR.14,
BLOC S6, SCARA 2, AP 32,
INTERFON 32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MEDILOGIC

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

8. Arme purtate lateral, baionete, baionete
(săbii), bastoane extensibile, bastoane și tonfe
(pentru polițiști), boxuri (arme albe), cuţite
sub formă de articole sportive, cuțite de
lucru, harpoane, lame (arme), lame pentru
cuțite, lănci, pumnale, săbii, săbii-baston,
spade, săbii (spade), săbii japoneze, teci de
sabie, truse de cuțite, instrumente manuale
de urgență și salvare, arme ascuțite și
contondente, 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), berbeci (scule de mână), braț
telescopic anti-revoltă, ciocane de urgenţă,
căngi de incendiu, dispozitiv de spart geamuri,
instrumente de deschidere forțată (instrumente
de mână), rangă halligan, scule de tăiere de
urgență (de mână), scule multifuncționale pentru
situații de urgență (scule de mână), scule pentru
deschiderea ușilor în situații de urgență (scule
manuale), scule pentru pulverizare în situații de
urgență (scule de mână), scule pentru spart
geamuri, scule pentru tăiat centuri de siguranță,
topoare de pompier, aparate pentru aranjarea
părului, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ace pentru găurirea urechilor, aparate
electrice de coafare, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, cuțite de potcovărie, cuțite
pentru debavurat, darace (unelte manuale),
dispozitive electrice de curbat gene, dispozitive
electronice utilizate pentru exfolierea pielii, fiare
de călcat, fiare de călcat electrice, fiare de
călcat electrice cu abur, fiare de călcat electrice
cu temperatură controlată, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, foarfece,
foarfece de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci, foarfeci (unelte
acționate manual), instrumentar de pedichiură,
instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, mașini de tuns, mașini de tuns
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(manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr, pensete, ustensile pentru
arta corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete, separatoare de
gene, storcătoare de tuburi manuale, nu de
uz casnic, suporturi pentru foarfece, tuns
(instrumente manuale de -), unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, aparate de
curățat legume, acționate manual, aparate de
feliat legume, argintărie (cuțite, furculițe și
linguri), cutii pentru tacâmuri, cutite de friptura,
cuțit mic de bucătărie pentru cojirea fructelor
și legumelor, cuțite biodegradabile, cuțite de
brânză, neelectrice, cuțite de bucătărie, cuțite
de bucătărie (neelectrice), cuțite de bucătărie
cu lamă subțire, cuțite de bucătărie folosite de
bucătari, cuțite de bucătărie japoneze pentru
tocat mărunt, cuțite de bucătărie pentru felierea
peștelui, cuțite de feliat brânză (acționate
manual), cuțite de masă, cuțite de menaj,
cuțite de masă din oțel inoxidabil, cuțite de
pâine (acționate manual), cuțite de tăiat fructe,
cuțite de unică folosință, cuțite de întins
(tacâmuri), cuțite din argint masiv, cuțite din
ceramică, cuțite manuale pentru uz casnic, cuțite
multifuncționale, cuțite pentru brânzeturi, cuțite
pentru curățat legume (instrumente de mână),
cuțite pentru curățat pește, cuțite, furculițe și
linguri, cuțite pentru decojire, cuțite pentru
decupat dovleac, cuțite pentru filetat, cuțite
pentru fructe, cuțite pentru grapefruit, cuțite
pentru legume, cuțite pentru pescuit, cuțite
pentru pizza, cuțite pentru pizza, neelectrice,
cuțite pentru pâine (acționate manual), cuțite
pentru tăiat carnea, cuțite pentru unt, decojitoare
de legume, non-electrice, deschizătoare de
stridii, deschizătoare neelectrice de conserve,
dispozitive de curățat boabele de porumb,
acționate manual, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite), dispozitive de curățat cartofi
(instrumente manuale), dispozitive de feliat ouă,
neelectrice, dispozitive de tăiat alimente în
cuburi, acționate manual, dispozitive de tăiat
fructe cu acționare manuală, dispozitive de
tăiere a ambalajului de plastic de protecție
de pe sticlele de vin, dispozitive de tăiat
pizza, neelectrice, dispozitive manuale de decojit
legumele (cuțite), dispozitive neelectrice de
feliat alimente, dispozitive pentru feliat brânza,
dispozitive pentru feliat ouă, dispozitive pentru
scos miezul din legume, dispozitive pentru tăiat
pizza, dispozitive pentru tăiat torturi, dispozitive
pentru tăiat pastele (acționate manual),

feliatoare de banane, acționate manual,
feliatoare de brânză, neelectrice, feliatoare de
legume, feliatoare de legume acționate manual,
feliatoare de legume, acționate manual, foarfece
de bucătărie, feliatoare, acționate manual,
foarfece pentru pizza, foarfeci pentru carne de
pasăre, furci, furculițe, furculițe biodegradabile,
furculițe de masă din oțel inoxidabil, furculițe
de pește, furculițe de salată, furculițe de unică
folosință, furculițe din argint masiv, furculițe din
metal prețios, furculițe pentru fondue, furculițe
pentru friptură, furculițe pentru melci, furculițe
și linguri, gheare pentru carne, instrumente
de decorticat creveți, instrumente de scos
miezul din fructe, instrumente neelectrice de
tăiat usturoiul, instrumente pentru decantarea
lichidelor (unelte manuale), instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, instrumente
pentru decojirea portocalelor, non-electrice,
instrumente pentru extragerea cotoarelor de
măr, instrumente pentru scoaterea solzilor
de pește, linguri, linguri (unelte manuale),
linguri biodegradabile, linguri de supă, linguri
confecționate din metale prețioase, linguri
de unică folosință, linguri din argint masiv,
linguri din oțel inoxidabil, linguri, furculițe și
cuțite de masă din plastic, linguri, furculițe
și cuțite de masă pentru bebeluși, lingurițe
ca suvenire de colecție, lingurițe de cafea,
lingurițe de ceai, lingurițe pentru grepfrut,
maşini de tăiat fructe cu acţionare manuală,
mașini de tocat, acționate manual, mașini de
tăiat (pâine) (acționate manual), mânere pentru
cuțite, nivelatoare pentru torturi, procesoare de
alimente acționate manual, racletă manuală de
depielițat pește, răzuitoare (cuțite), răzătoare
de legume acționate manual, răzători de
bucătărie, satâre (cuțite), seturi de tacâmuri,
seturi de tacâmuri realizate din metale prețioase,
spiralizatoare de legume, acționate manual,
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri
biodegradabile, tacâmuri din metal prețios pentru
tăiat, tacâmuri din metale prețioase, tacâmuri
pentru copii, tacâmuri speciale pentru bebeluși,
tacâmuri și veselă de unică folosință, din
plastic, tocătoare de carne (satâre), tocătoare
de carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), tăietoare de bagel fiind cuțite,
tăietoare de fructe, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare, neelectrice, pentru usturoi, ustensile
de mână pentru curățat ananasul, alonje
pentru scule de mână, amestecătoare (unelte
manuale), amestecătoare de ciment acționate
manual, aparate de sudură non-electrice,
aparate pentru compostat bilete, atomizoare
acționate manual, de uz industrial sau comercial,
bare de extensie pentru unelte manuale,
bricege multifuncționale, buzunare pentru unelte
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pentru a fi atașate la centuri pentru unelte,
centuri pentru unelte, chei pentru crampoane
pentru încălțămintea de golf, chei pentru filiere,
ciocane de spart gheața, ciocane de spart
gheața pentru alpinism, clești de prindere cu
acționare manuală pentru plăci, clichete (unelte),
coarbe, colectoare de monede, clești de scos
cuie, cuțite, cuțite confecționate din metale
prețioase, cuțite de aruncare, cuțite de paletă,
cuțite pentru bricolaj, cuțite pentru scufundări,
cuțite pentru undițe pentru pescuit, cuțitoaie
de potcovar, cuțitoaie de potcovar (unelte
manuale), dălți pentru sculptori, decapsatoare
pentru covoare și pardoseli (unelte manuale),
derulatoare de bobine (unelte acționate manual),
deschizătoare de conserve acționate manual,
despicătoare de bușteni (unelte acționate
manual), dispozitiv de tensionare a racordajelor
de rachete (scule de mână), extractoare de
cuie, fiare (unelte neelectrice), fiare de călcat,
non-electrice, fiare de gofrat, filiere, foarfece de
buzunar, foarfece ciupitoare japoneze (foarfece
ciupitoare japoneze pentru ață), foarfece de
fire, foarfece de hârtie, foarfece de mână
(acționate manual), foarfece de uz casnic,
foarfece multifuncționale, foarfeci pentru copii,
foarfeci pentru fitiluri, furci (unelte manuale),
genți profesionale cu scule, hurci pentru spălarea
aurului, pioleți pentru gheață, instrumente
pentru menținerea focului, instrumente pentru
sacrificarea și tranșarea animalelor, instrumente
acționate manual, instrumente de desfăcut
cusături, instrumente de poziționare pentru fixare
(cu acționare manuală), instrumente de tranșat,
instrumente pentru curățarea coșurilor de fum,
linguri pentru saună, linguri strecurătoare (unelte
acționate manual), lopeți pentru zăpadă, macete,
manșoane de arbori (piese de scule acționate
manual), mânere din lemn pentru unelte din
lemn acționate manual, mânere pentru unelte
manuale, acționate manual, manșoane pentru
unelte de mână, mașini de tăiat și fațetat,
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, perforatoare pentru pene de chitară
fiind unelte de mână, pioleți pentru gheață,
pompe acționate manual pentru pomparea
apei din fântâni, pompe de mână, pompe
pentru lichide (acționate manual), pulverizatoare
acționate manual, de uz industrial sau comercial,
raclete pentru schiuri, 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, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, suporturi pentru cuțite
de scafandru, suporturi pentru scule, tije
de drenaj, truse rulabile din țesături pentru
ustensile manuale, târnăcoape de alpinism
(pioleți de gheață), 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, vaporizatoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, cricuri
manuale (unelte manuale), cricuri de mână,
cricuri tip crocodil pentru vehicule (acționate
manual), elevatoare, acționate manual, pentru
motociclete, suporturi pentru cricuri de mână,
pile de unghii, pile electrice de unghii, pile de
unghii pentru manichiură, pile de unghii, electrice
sau neelectrice, pile alimentate cu baterii pentru
unghii de animale, capete cu role pentru pile
electronice de unghii.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru cățărat (echipamente pentru terenuri de
joacă), arene portabile pentru ga-ga, atracții
în parcuri tematice de tip rides, balansoare
(echipamente pentru spații de joacă), balansoare
(echipamente pentru teren de joacă), castele
gonflabile pentru copii, cadre de cățărat (articole
pentru joacă), călușei, căsuțe de jucărie, căsuțe
de jucărie pentru copii, căsuțe în miniatură,
echipament de locuri de joacă pentru copii,
echipamente din lemn pentru terenuri de joacă,
echipamente din metal pentru terenuri de joacă,
echipamente din plastic pentru terenuri de joacă,
echipamente pentru terenuri de joacă, gropi cu
nisip (echipamente pentru terenuri de joacă),
leagăne, leagăne pentru bebeluși, roți de loterie,
scaune de leagăn pentru bebeluși, scrâncioburi
(articole de joacă), structuri de cățărat pentru
terenuri de joacă, tobogane (articole de joacă),
tobogane (echipamente pentru spații de joacă),
tobogane acvatice, tobogane pentru cățărat
(aparate de joacă pentru copii), tururi în parcuri
de distracție, accesorii de protecție pentru
coate pentru practicarea patinajului, accesorii
pentru antrenamentul de golf, ace pentru pompe
de umflat mingi de joc, adaptoare pentru
dispozitive de umflare a mingilor, amortizoare
de vibrații pentru rachete de tenis, amortizoare
pentru mese de biliard american, antene pentru
plase de volei, aparat de lipit pene pe săgeți
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de tir cu arcul, aparate care încorporează
greutăți destinate exercițiilor fizice, aparate cu
pedale pentru aerobic, aparate de antrenament
eliptice, aparate de gimnastică, aparate de
gimnastică portabile de uz casnic, aparate de
interior pentru fitness, aparate de vâslit, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
culturism, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate pentru exerciții abdominale,
aparate pentru exerciții fizice, aparate pentru
genuflexiuni, aparate pentru lansat mingi de
tenis de masă, aparate pentru lansat mingile
de tenis, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate
pentru tiroliene folosite în scopuri recreative,
aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate utilizate la antrenamentul pentru
jocul de rugby (echipament sportiv), apărătoare
de tibie pentru uz sportiv, apărătoare pentru
picioare pentru uz atletic, apărătoare pentru
picioare (apărătoare pentru crichet), apărători
cu ținte pentru karate, apărători de cot (articole
de sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărători de protecție pentru piept (pentru
baseball), apărători de protecție pentru piept
(pentru hochei), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de tibie de uz sportiv, apărători
de tibie pentru atletism, apărători de tibie pentru
fotbal, apărători de tibie pentru karate, apărători
elastice pentru umeri, pentru uz sportiv, apărători
pentru lovituri de karate, apărători pentru portarii
de hochei pe gheață, arbalete (aparate pentru
sport), arcuri (pentru tir cu arcul), arcuri (pentru
tirul cu arc), arcuri de tir, arcuri pentru tir,
arcuri pentru tragere cu arcul în stil japonez
(yumi), aripioare pentru plăci de surf, aripioare
pentru plăci de windsurfing, aripioare pentru
surf, arme de scrimă, arme pentru paintball
(articole sportive), articole de camuflare pentru
vânătoare de rațe (articole de sport), articole
căptușite de protecție pentru crichet, articole
de gimnastică, articole de gimnastică și de
sport, articole de sport, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, articole pentru jocul
de darts, articole pentru practicarea golfului,
articole și echipament de sport, axe de plăci
de skateboard, bandaje de mâini pentru uz
sportiv, bandă de mâner pentru rachete, bandă
pentru mânerul rachetei, bandă pentru mânerul
rachetelor, bare asimetrice, bănci de exerciții,
bănci de uz sportiv, bănci pentru abdomene,
bănci pentru gimnastică, bănci pentru ridicarea
de greutăți, bare cu arc pentru exerciții fizice,
bare de halteră, bare de protecție pentru
mese de biliard american, bare de tracțiuni
pentru cadre de ușă, bare orizontale (pentru
gimnastică), bare paralele (pentru gimnastică),

bare pentru exerciții, bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru haltere pentru
ridicare de greutăți, bare portabile pentru dans,
bârne (aparate de gimnastică), bârne (pentru
gimnastică), bastoane pentru gimnastică, bâte
(articole sportive), bâte de baseball, baze
de baseball, baze de softball, baze pentru
aruncători de baseball, benzi ale meselor de
biliard, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, benzi de amortizare pentru
mese de biliard, benzi de mijloc pentru fileuri
de tenis, benzi de prindere pentru crose de
golf, benzi de prindere pentru bâte de baseball,
benzi de prindere pentru crose de hockey.,
benzi de prindere pentru plăci de skateboard,
benzi de rezistență pentru întinderea degetelor,
benzi elastice pentru yoga, bâte de softball, bâte
pentru jocuri cu mingea, benzi pentru masă de
biliard (echipament pentru jocuri), benzi pentru
exerciții, benzi pentru mânerele paletelor de tenis
de masă, benzi pentru mânerele rachetelor de
badminton, benzi pentru mânerele rachetelor
de squash, benzi pentru mânerele rachetelor
de tenis, benzi pentru înfășurarea mânerelor
rachetelor de tenis, benzi rulante pentru exerciții
fizice, bețe de schi, bețe de ski pentru schiuri
cu rotile, bețe pentru nordic walking, biciclete
statice de antrenament, bile de biliard, bile de
biliard numerotate, bile de crichet, bile de metal
pentru aruncarea greutății, bile de pétanque,
bile de vopsea, bile de vopsea (proiectile), bile
pentru jocul boules, cretă pentru tacuri de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacuri de biliard,
blocstarturi, blocstarturi (pentru piste sportive),
blocstarturi pentru evenimente sportive, blocuri
yoga, boburi, boburi (aparate sportive), bowling
(jocuri), bride pentru corzi pentru schi acvatic,
bride pentru schi acvatic, bucăți de material care
se pot prinde pe o suprafață corespunzătoare
pentru a fi utilizate ca ținte pentru jocul de darts,
buzunare pentru săgeți de aruncat la țintă, cablu
de tensiune pentru tir cu arcul, cadre pentru
genuflexiuni, cai cu mânere (pentru gimnastică),
cal cu mânere, camere de aer pentru mingi
destinate jocurilor sportive, canturi de schiuri,
capete pentru crose de golf, călcâi de etambou
pentru plăci cu vele, căptușeli de protecție
(piese vestimentare de sport), căptușeli de
protecție pentru sporturi, căptușeli de protecție
pentru stâlpi de tenis, catarge pentru plăci de
windsurfing, centuri de cățărare, centuri pentru
fotbal american, cercuri de gimnastică cu senzori
de măsurare încorporați, centuri pentru halterofili
(articole de sport), cercuri de yoga, cercuri pentru
gimnastică ritmică, cercuri pentru sport, chingi
pentru bodyboard-uri, ciocane pentru sporturi,
cleme de suport pentru tacuri de biliard, clipsuri
pentru haltere, coarde de sărit, cărucioare
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pentru saci de golf, căști de protecție pentru
baseball, coarde pentru arcuri, coarde pentru
gimnastică ritmică, coarde pentru rachete de
squash, cochilii de protecție pentru sport, conuri
de marcaj pentru sport, corzi de rachete, corzi
de rachete pentru racquetball, corzi de sărit,
corzi de sărit cu numărătoare digitale, corzi de
tracțiune pentru schi acvatic, corzi pentru arcul
de tir, corzi pentru rachete de badminton, corzi
pentru rachete de tenis, corzi pentru schi acvatic,
corzi sintetice pentru rachete sportive, costume
de sport pentru electrostimulare musculară,
cotiere folosite pentru crichet, cotiere pentru
cicliști, cotiere pentru fotbal american, covoare
de golf, covoare de golf pentru exersarea de
interior de putting, covorașe de antrenament
de putting pentru golf (instrumente de golf),
coșuri de baschet, cretă de gimnastică pentru
îmbunătățirea prinderii mânerelor în activități
sportive, cretă pentru tacuri de biliard, cretă
pentru tacuri de biliard american, crose de
crichet, crose de floorball, crose de golf, crosă
de hochei irlandez pentru femei, crose de
golf cu cap metalic, crose de golf tip putter,
crose de hochei, crose de hochei pe gheață,
crose de hochei pe iarbă, crose de polo,
crose pentru bandy, crose pentru lacrosse,
crose putter (aparate sportive), aparate pentru
cultură fizică, cupe de putting, curele abdominale
adezive, electrice, pentru stimulare musculară,
curele de prindere pentru plăci de bodyboarding,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, curele
pentru fixarea piciorului pe plăcile cu vele,
curele pentru genţi de golf, curele pentru picior
pentru plăci cu vele, curele pentru plăci cu
vele, curele pentru plăci de surf, cutii adaptate
pentru articole sportive, cutii pentru arcuri de
tir, cutii pentru bâte de baseball, cutii pentru
mingi de tenis, cutii pentru rachete (pentru tenis
sau badminton), cutii pentru tacuri, cutii pentru
transportul schiurilor acvatice, cutii sub formă de
tolbe pentru instrumente sportive, cuști pentru
arte marțiale mixte, deltaplane, diamant (home
plate) de softball, discuri conice pentru fotbal,
discuri de golf pentru exersarea de interior
de putting, discuri de greutăți pentru haltere,
discuri pentru sport, dispositive de prindere
folosite la ridicarea greutăților, dispozitive care
împiedică desfacerea șireturilor cu care se
fixează apărătorile pentru umeri, pentru uz
sportiv, dispozitive de antrenament pentru tenis
de masă cu tije suple elastice, dispozitive
de fixare pentru schi acvatic, dispozitive de
fixare pentru snowboard-uri, dispozitive de
marcat punctele la biliard, dispozitive de
fixare pentru schiuri alpine, dispozitive de
recuperare a mingilor de golf, dispozitive de
ricoșare pentru pucuri la antrenamente de

hochei, dispozitive de susținere a mingii pentru
șut, dispozitive de transport pentru seturi de
crochet, dispozitive flexoare de mână pentru
exerciții fizice, dispozitive non-extensibile de
ochire pentru tir cu arcul, dispozitive manuale
de exerciții pentru picioare, dispozitive pentru
alinierea loviturii la golf, dispozitive pentru
amplasarea popicelor de bowling, dispozitive
pentru antrenament de golf, dispozitive pentru
recuperarea mingilor de tenis împrăștiate pe
teren, dispozitive prindere mingi, dulapuri pentru
jocul de darts, echipament de antrenament
în arte marțiale, echipament de badminton,
echipament de biliard, echipament de exerciții
acționat manual, echipament pentru biliard,
echipament pentru fotbal, echipament pentru
înot, echipament pentru scrimă, echipament
pentru volei, echipamente de sport pentru
animale de companie, echipamente pentru sport,
echipamente pentru tir cu arcul (stil japonez
și occidental), echipamente protectoare pentru
taekwondo, elemente de absorbție a șocului
pentru protejarea împotriva accidentărilor
(articole sportive), etichete din piele pentru
genți pentru crose de golf, etichete pentru
gențile de golf, etuiuri pentru bâte de softball,
etuiuri pentru rachete, etuiuri pentru tacuri
de biliard, extensii pentru tacuri de biliard,
extensoare, extensoare pentru piept, fileuri
pentru badminton, fileuri pentru jocuri cu
mingea, fileuri pentru racquetball, fileuri și stâlpi
pentru tenis, fire naturale pentru racordajul
rachetelor de squash, florete de scrimă, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
fluturași (badminton), fluturași (pentru sporturi
cu racheta), fluturași chinezești pentru jianzi,
fluturași de fleșete pentru jocul de darts,
fluturași pentru rachetele hagoita, gantere
(pentru ridicare de greutăți), garduri (pentru
piste sportive), garduri folosite la antrenamentele
de atletism, garduri folosite la atletism, genţi
adaptate pentru snowboard, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
păstrarea echipamentului pentru scrimă, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
genți adaptate pentru transportul plăcilor de
surf, genți adaptate special pentru echipamente
sport, genți create special pentru transportul
schiurilor, genți de bowling, genți de golf,
genți de bowling (adaptate), genți de tenis
adaptate pentru rachete, genți pentru crose
de golf, cu sau fără roți, genunchiere de
uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de uz
sportiv pentru patinaj, genunchiere de uz sportiv
pentru skateboard, genunchiere pentru atleți,
genunchiere pentru fotbal, genunchiere pentru
fotbal american, genunchiere pentru skateboard
(articole sportive), genți pentru crose de golf,
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genți pentru crose de hochei pe gheață,
genți pentru crose de lacrosse, genți pentru
echipament de golf, cu roți, genți pentru mingi
de fotbal, genți pentru mingi de lacrosse,
genți pentru schiuri, genți pentru skateboard-
uri, crose de golf, gonflabile pentru piscină,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, greutăți de gleznă și încheietură
pentru exerciții, greutăți de încheietură pentru
exerciții, greutăți de încheietură și de gleznă
pentru exerciții, greutăți pentru picioare (articole
de sport), greutăți pentru picioare pentru exerciții,
greutăți pentru picioare pentru uz sportiv, haltere,
haltere (pentru ridicarea greutăților), haltere
pentru ridicare de greutăți, hamuri pentru plăci
de windsurfing, harnașamente pentru utilizare
în sport, hidrofolii pentru plăci ca echipamente
de sport, huse adaptate pentru articole de
sport, huse adaptate pentru bețe de schi, huse
adaptate pentru bile de bowling, huse adaptate
pentru capetele croselor de golf, huse adaptate
pentru crose de golf, huse adaptate pentru crose
de golf de tip putter, huse adaptate pentru
genți de golf, huse adaptate pentru rachete
de badminton, huse adaptate pentru rachete
de racquetball, huse adaptate pentru rachete
de squash, huse adaptate pentru rachete de
tenis, huse adaptate pentru schiuri, huse de
protecție pentru rachete, huse pentru capetele
croselor de golf, huse pentru crose de golf
pentru băieții de mingi, huse pentru capetele
rachetelor de squash, huse pentru legături de
schi, huse pentru palete de tenis de masă,
huse pentru palete de tenis de masă (croite
pe formă), huse pentru plăci cu vele, huse
pentru plăci de surf, huse pentru plăci de surf
(adaptate), huse pentru rachete, huse pentru
rachete de squash, huse pentru rachete de
tenis, huse special concepute pentru plăcile de
surf, inele acționate manual pentru exerciții de
rezistență pentru partea inferioară și superioară
a corpului, inele de exercițiu pentru întărirea
mâinii, inele pentru coșuri de baschet, inele
pentru gimnastică, inele pentru sport, instalații
și aparate pentru jocul de popice, jocuri cu bile,
jocuri de palete cu minge, jocuri electronice
de darts, jocuri sportive, labe de scufundare,
lame pentru patine de gheață, lansatoare de
talere (tir), lansatoare de ținte (articole de sport),
leagăne pentru yoga, legături de schi, legături
de schiuri și piesele acestora, lăzi de gimnastică
pentru sărituri, manechine pentru blocaje, pentru
antrenamente de fotbal american, manșete de
protecție pentru încheietura mâinii pentru cicliști,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru patinaj, manșete de protecție pentru
încheietura mâinii pentru skateboard, mânere de

crose de golf, mânere de rachete, mânere pentru
articole sportive, mânere pentru corzi pentru schi
acvatic, mânere pentru crose de golf, mânere
pentru flotări, mânere pentru schi nautic, mânere
rotative pentru flotări, mănuși (accesorii de
joc), mănuși confecționate special pentru sport,
mănuși de baseball, mănuși de box, mănuși
de biliard, mănuși de fotbal, mănuși de golf,
mănuși de handbal, mănuși de hochei, mănuși
de protecție (mănuși pentru tir cu arcul), mănuși
de protecție kote, mănuși de protecție pentru
jocuri cu crosă sau bâtă, mănuși de protecție
pentru jocuri cu crosă sau bâtă (accesorii de
joc), mănuși de schi nautic, mănuși de scrimă,
mănuși de softball, mănuși pentru baseball
(pentru jucătorii prinzători), mănuși pentru fotbal
american, marcatoare pentru mingi de golf,
mașini de aruncat mingi, mașini pentru jocul cu
popice, mănuşi pentru hochei pe teren, mănuși
pentru jocul cu popice, mănuși pentru karate,
mănuși pentru lacrosse, mănuși pentru lupte,
mănuși pentru primul jucător de baseball, mănuși
pentru racquetball, mănuși pentru ridicarea de
greutăți, mănuși pentru taekwondo, mănuși
pentru windsurfing, măști de față pentru sport,
mănuși pentru înot, materiale pentru tir cu arcul,
materiale sub formă de corzi pentru rachete
sportive, mese de biliard, mese de biliard cu
fisă, mese de inversie, mese de ping-pong, mese
pentru tenis de masă, mingi (articole sportive),
mingi antistres din materiale maleabile, mingi
antistres pentru antrenarea mâinilor, mături de
curling, măști de kendo, măști de protecție
pentru față folosite în scrimă, măști de scrimă,
măști pentru jucători prinzători (catcher), mingi
de antrenament, mingi de baschet, mingi de
baseball, mingi de baseball (rigide), mingi de
baseball din cauciuc, mingi de bowling, mingi
de cauciuc pentru exersarea mâinilor, mingi
de exerciții pentru reducerea stresului, mingi
de fotbal, mingi de fotbal american, mingi de
futsal, mingi de gimnastică pentru yoga, mingi
de handbal, mingi de jucat rațele și vânătorii,
mingi de golf, mingi de jucat sepak takraw, mingi
de netball, mingi de padel, mingi de paintball cu
vopsea utilizate ca proiectile în jocurile de război,
mingi de plajă, mingi de polo, mingi de polo de
apă, mingi de racquetball, mingi de rugbi, mingi
de softball, mingi de sport, mingi de squash,
mingi de tenis, mingi de tenis de masă, mingi
de tenis moi, mingi de tenis (rigide), mingi de
tonifiere pentru pilates, mingi de volei, mingi
gonflabile pentru sport, mingi medicinale, mingi
pentru bandy, mingi pentru biliard, mingi pentru
floorball, mingi pentru gimnastică, mingi pentru
hochei pe iarbă, mingi pentru jocul de bocce,
mingi pentru lacrosse, mingi pentru practicarea
sporturilor, mingi pentru sport, mingi pentru
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sporturi cu rachetă, minitrambuline, monoschiuri,
muniție pentru jocuri de paintball, muniție pentru
pistoale cu bile de vopsea, obstacole pentru
concursuri de echitație, opritori de schi, palete
(hagoita), palete de mână pentru înot, palete
cu minge, palete de tenis de masă, palete
folosite la jocurile de palete cu minge, palmare
pentru box, panglici special adaptate pentru
gimnastică ritmică, panouri de baschet, panouri
de baschet din sticlă, panouri pentru jocuri
cu săgeți, parapante, parapantă, parașute de
rezistență pentru antrenament fizic, parașute
pentru parapantism, patine, patine cu role
în linie, patine de gheață, patine cu rotile,
patine de hochei pe gheață, pereți artificiali de
escaladă, perne de antrenament pentru arte
marțiale, piei de focă (învelitori pentru schi),
pieptare pentru kendo, pietre de curling, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile pentru agrement, pistoale cu
bile de vopsea, pivoturi pentru saci de box,
plăci de bodyboarding, plăci de bodysurfing,
plăci de snowboard, plăci de surf, plăci de
surf cu vâsle, plăci de surf pentru skimboard,
plăci de surfing cu vâslă, plăci de surfing,
plăci de wakeboard, plăci de windsurfing, curele
pentru planșe de surfing, planșe de windsurfing,
planșe pentru kite surfing, planșe înclinate pentru
întinderi, în scop de fitness, plase (articole
de sport), plase de baschet, plase de tenis
de masă, plase folosite cu scopuri sportive,
plase pentru aruncat mingi de baseball, plase
pentru buzunarele meselor de biliard, plase
pentru crose de lacrosse, plăci kneeboard, plase
pentru exersarea golfului, plăci mountainboard,
plăci pentru practicarea sporturilor nautice, plase
pentru exersarea loviturii de baseball, plase
pentru jocuri sportive cu minge, plase pentru
hochei pe gheață, plase pentru porți de hochei
pe gheață, plase pentru porți de fotbal, plase
pentru porțile de fotbal, plase pentru tenis pe
platformă (paddle tennis), plase pentru volei,
platforme pentru exerciții, plute gonflabile pentru
înot, pompe adaptate special pentru a fi utilizate
cu mingi de joc, pompe pentru mingi, pompe
adaptate special pentru utilizarea cu mingi de
jocuri, pompoane pentru majorete, popicării,
popice, porți de floorball, porți de hochei, porți
pentru bandy, porți pentru fotbal, prelungitoare
pentru tacuri de biliard (echipament pentru
jocuri), prelungitoare pentru tacurile de biliard,
prese pentru rachete de tenis, protecție de deget
pentru baschet, protecții de antebraț (articole
de sport), protecții de braț pentru baseball,
protecții de brațe (articole de sport), prăjini
pentru sărituri, prăjini pentru sărituri (echipament
sportiv), prăștii, protecții de brațe pentru tir

cu arcul, protecții de coate pentru skateboard
(articole sportive), protecții de corp pentru fotbal
american, protecții de corp pentru sport, protecții
de gât pentru hochei pe gheață, protecții de lame
pentru ghete de patinaj pe gheață, protecții de
mâini pentru sport, protecții de picioare pentru
fotbal american, protecții de piept pentru fotbal
american, protecții de piept pentru sport, protecții
de umeri pentru fotbal american, protecții de
umeri pentru sport, protecții de încheieturi pentru
atletism, protecții de încheieturi pentru halterofili,
protecții inghinale pentru sportivi (articole
sportive), protecții pentru brațe adaptate pentru
activități sportive, protecții pentru brațe pentru
cicliști, protecții pentru brațe pentru skateboard,
protecții pentru brațe pentru patinaj, protecții
pentru coate pentru practicarea skateboard-ului,
protecții pentru coate pentru utilizare la mersul
pe bicicletă (articole sportive), protecții pentru cot
folosite la skateboard, protecții pentru gât folosite
în sport, protecții pentru mână adaptate pentru
uz sportiv, protecții pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi, protecții pentru
piept adaptate pentru practicarea de taekwondo,
protecții pentru pista de bowling, protecții
pentru portar de hochei pe iarbă, protecții
pentru portari, protecții pentru încheieturile
mâinilor pentru halterofili, protectoare abdomen
pentru taekwondo, protectoare abdomen pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protecții pentru
pumni (articole sportive), protecții pentru tălpi
de schiuri, protecții utilizate în activități sportive,
pucuri, pucuri de hochei, punctbaluri (punching-
balls) suspendate cu legături elastice, pungi
cu apă sub formă de greutăți pentru fitness,
punctbaluri montate pe pardoseală (punch ball),
rachete, corzi de rachete, rachete de badminton,
(racordaje de rachete, rachete de racquetball,
rachete de squash, rachete de tenis, rachete
de zăpadă, rachete de tenis pe platformă
(padel), racordaj de rachete, racordaje pentru
rachete (de tenis sau de badminton) fabricate din
intestin, rame de schi, recipiente adaptate pentru
depozitarea fleșetelor, recipiente adaptate
pentru depozitarea fluturașilor de fleșete (jocul
de darts), rezemătoare pentru tacuri de biliard,
ringuri de box, rezemătoare pentru tacuri de
biliard american, rășină folosită de către sportivi,
role pentru biciclete fixe de antrenament, role
pentru plăci de skateboard, roți de exerciții
pentru pisici, rotile pentru plăci de skateboard,
roți pentru exerciții abdominale pentru fitness,
saci de box, saci de box gonflabili, saci de
crichet, saci de crichet (adaptați), săbii (arme
de scrimă), săbii de lemn pentru kendo, săbii
kendo din bambus, săculețe pentru suporturile
de mingi de golf, săgeți pentru jocul de darts,
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sănii, schiuri, schiuri alpine, schiuri cu rotile,
schiuri nautice, scripeți pentru exerciții, scripeți-
blocători (echipamente pentru alpinism), seturi
de badminton, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, seturi de crochet,
seturi de popice pentru profesioniști, seturi
de tras cu arcul, sănii (articole de sport),
sănii de blocare pentru fotbal american, sănii
de zăpadă de uz recreativ, sănii skeleton
(articole sport), seturi pentru tee-ball, sisteme de
întoarcere pentru bile de bowling, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), sliotar,
soluție antialunecare pentru baseball și softball,
spade de scrimă, spray-uri antiderapante cu
rășină folosite de atleți, stâlpi de fileu de
volei, stâlpi pentru badminton, stâlpi pentru
porți de fotbal, stâlpi pentru tenis (echipament
sportiv), stâlpi pentru volei, șireturi pentru fixarea
apărătorilor pentru umeri, pentru uz sportiv,
ștafete, steaguri de golf (articole de sport),
stâlpi verticali pentru tenis, sulițe (articole de
sport), sulițe (pentru sporturi de teren), suporturi
de plasă pentru tenis de masă, suporturi
de protecție pentru umeri și coate (articole
sportive), suporturi de spate pentru halterofili
(centuri), suporturi de tee-uri (pentru tee-ball),
suporturi pentru aparate de alergat, suporturi
pentru cretă pentru tacurile de biliard, suporturi
pentru degete pentru tir cu arcul, suporturi
pentru fleșete, suporturi pentru flotări, suporturi
pentru genți de golf, suporturi pentru mingea
de baseball, pentru antrenamente, suporturi
pentru mingi, suporturi pentru mingi de golf,
suporturi pentru tacuri de biliard, suporturi pentru
tacuri de snooker, suporturi pentru truse de
golf (pentru crose și mingi), suporturi speciale
pentru păstrarea croselor de golf, taburete
pentru antrenament în gimnastică, tacuri de
biliard, cretă pentru tacuri de biliard, vârfuri
pentru tacuri de biliard, tacuri pentru biliard
american, tacuri pentru snooker, talere (tir),
fileuri pentru tenis, terenuri cu nisip (articole
de sport), apărători de tibie (articole de sport),
tije de fleșete pentru jocul de darts, tije pentru
fleșete, tolbe cu săgeți pentru arcuri, trambuline
(articole de sport), trambuline, trambuline pentru
antrenament, ținte, ținte aeriene miniaturale,
teleghidate, pentru sporturi, ținte de arme de foc,
ținte electronice, ținte electronice pentru jocuri
și sporturi, ținte pentru jocul darts, ținte pentru
tir cu arcul, ținte pentru uz sportiv, trambuline
(pentru gimnastică), trambuline pentru sport,
trepte pentru aerobic, triunghiuri pentru bile
de biliard, triunghiuri pentru mingi de biliard,
unelte de refacere a gazonului (accesorii de
golf), veste cu greutăți pentru antrenament
fizic, veste de protecție pentru arte marțiale,
vizoare deschise pentru tir cu arcul, vârfuri de

fleșete pentru jocul de darts, vârfuri de săgeți
pentru tir cu arcul, vârfuri de tac, vârfuri de tac
pentru biliard american, vârfuri pentru tacuri de
biliard, vâsle pentru skateboard, wakeboard-uri,
wakeskate, zmeie, zmeie de tracțiune, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru
copt de jucărie, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeromodele, aeronave
de jucărie, animale de jucărie, animale de
jucărie cu motor, animale de jucărie umplute,
jucării pentru animale domestice, aparate de
exerciții de jucărie, aparate de fotografiat de
jucărie (care nu fac fotografii), aparate de
joacă folosite în creșele de copii, aparate
de joacă pentru interior pentru copii, aparate
de jocuri electrice educaționale pentru copii,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
aparate de jucărie pentru controlul traficului,
aparate de prestidigitație, aparate de uz menajer
de jucărie, aparate de zbor de jucărie, arme
de jucărie, aparate pentru jocuri, arme ninja
de jucărie, arme pentru paintball acționate
pneumatic, armonice de jucărie, armură de
jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru jucării,
articole de îmbrăcăminte pentru ursuleți de pluș,
articole de înot pentru menținerea corpului la
suprafața apei, pentru uz recreativ, articole de
joacă educative, articole de pus pe cap pentru
păpuși, articole de înot sau scăldat pentru
menținerea corpului la suprafața apei, articole
fantezie pentru petreceri, articole pentru a face
farse (articole pentru petreceri), avioane cu
catapultă (jucării), avioane de jucărie, avioane
de jucărie cu radiocomandă, avioane de jucărie
cu telecomandă, avioane din hârtie, avioane din
spumă care se lansează cu mâna sub formă de
jucării, baghete magice de jucărie, baloane de
săpun (jucării), baloane pentru jocuri, bani de
jucărie, bijuterii de jucărie, bijuterii pentru păpuși,
bile de joc, bile pentru locuri de joacă, binocluri
de jucărie, blocuri de asamblare (jucării), blocuri
de construcție (jucării), blocuri de construcție de
jucărie din lemn, brățări tip băț luminiscent pentru
petreceri, broșe de jucărie, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, calculatoare de
jucărie (care nu funcționează ca un computer),
caleidoscoape, camere de aer gonflabile pentru
activități recreative acvatice, camere de păpuși,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
capse pentru pistoale (jucării), capse pentru
pistoale de jucărie (percutante), capsule de
joc, case de jucărie modulare, căluți care se
balansează pe cadre metalice, căluți-balansoar,
căluți-balansoar (jucării), cărucioare de jucărie,
cărucioare pentru păpuși, cărți de joc destinate
utilizării la numerele de iluzionism, cărți de
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tarot (cărți de joc), case de marcat pentru
supermarket, de jucărie, case de păpuși,
casetofoane de jucărie, castele de jucărie,
catalige folosite în scopuri recreative, ceasornice
și ceasuri de jucărie, ceasuri de jucărie, chitare
de jucărie, colaci de înot pentru agrement,
căsuțe pentru păpuși, căști pentru păpuși, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, corturi
de joacă pentru interior, corturi de jucărie,
cosmetice de jucărie (imitații care nu se folosesc
pentru machiaj), costume de carnaval pentru
copii, covoare de joacă puzzle (jucării), covorașe
de adulmecat ca jucării pentru câini, covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
covorașe de joacă destinate utilizării cu mașini
de jucărie (jucării), cozi de zmeu, crose de
jucat hochei pentru jocuri de masă, crosă
de hochei irlandez pentru bărbați, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, cutii cu
nisip (articole de joacă), cutii de scrisori de
jucărie, cutii muzicale de jucărie, cutii pentru
accesorii de joacă, cutii pentru figurinele eroilor
de acțiune, cutii pentru vehicule de jucărie, cuști
pentru insecte de jucărie, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
dinți de vampir de jucărie, discuri de aruncat
(jocuri cu inele), discuri de jucat shuffleboard,
discuri pentru zăpadă (discuri premergătoare
săniilor), discuri rotative cu sfoară care se
rebobinează și readuce discul la persoana
care l-a aruncat, discuri zburătoare (jucării),
dispozitive de alarmă antiefracție, de jucărie,
dispozitive de făcut zgomot (jucării), dispozitive
de transport pentru ursuleți, dispozitive pentru
lansarea avioanelor de jucărie, dispoziții de
machete de trenuri, distribuitoare de gumă de
jucărie, distribuitoare de lame de gumă, de
jucărie, distribuitoare mecanice de bomboane
(de jucărie), drone (jucării), echipament de
camping de jucărie, echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
de plutire pentru înot, elemente de construcții
(jucării), elicoptere de jucărie radiocomandate,
farse (articole de joacă), figurine acționate
electric cu lumini și sunete, figurine ale eroilor
de acțiune, figurine cu gât flexibil, figurine de
acțiune (jucării), figurine de acțiune (jucării sau
articole de joacă), figurine de jucărie, figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, figurine
de jucărie cu levitație magnetică, figurine de
jucărie cu poziție adaptabilă, figurine de jucărie
de colecție, figurine de jucărie modelate din
plastic, fise din plastic pentru jetoanele de bingo,
flori de jucărie, fluiere (jucării), fluiere de jucărie,
focuri de artificii, fotolii puf sub formă de animale
(jucării), frânghii de zmeu, funiculare de jucărie,

garaje de jucărie, giroscoape și stabilizatoare
de zbor pentru aeromodele, globuri cu zăpadă
de jucărie, glockenspieluri de jucărie, goarne de
jucărie, găletușe și lopățele de jucărie, găleți
(articole de joacă), găleți (articole de joacă) din
materiale plastice, goarne de petrecere, haine
pentru figurine de jucărie, haine pentru păpuși
europene, haine pentru păpuși tradiționale
japoneze, imitații de articole de toaletă sub
formă de jucării, imitații de oase ca jucării
pentru câini, imitații de preparate de toaletă
sub formă de jucării, instrumente muzicale de
jucărie, baloane de joc, mingi de joc, jocuri,
îmbrăcăminte de păpuși, îmbrăcăminte pentru
păpuși, încălțăminte pentru păpuși, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc, jocuri cu
cercuri, jocuri cu inele, jocuri cu inele (inele de
aruncat), jocuri de acțiune și de îndemânare,
jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri de aruncat
inele, jocuri de aruncat săculeți, jocuri de
interior cu jetoane, jocuri de petrecere, jocuri de
societate, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri de
tras la țintă, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri gonflabile pentru piscine de înot,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării, jucării
acționate mecanic, jucării acționate prin manetă,
jucării acționate prin învârtirea unei cheițe,
jucării adaptate pentru activități educative, jucării
antistres, jucării artizanale vândute sub formă
de kit, jucării care fac zgomot, jucării care
imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, jucării-balansoar, jucării care se mișcă
acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării care
se suprapun, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării comercializate la set, jucării cu
apă, jucării cu balansare, jucării cu baterii, jucării
cu cheiță, jucării cu cheiță (din metal), jucării cu
cheiță (din plastic), jucării cu pușculițe, jucării
cu radiocomandă, jucării cu resorturi, jucării cu
roți, jucării-centru de activități pentru copii, jucarii
de desenat, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării cu telecomandă, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, jucării de acțiune cu
baterii, jucării de acțiune electronice, jucării de
baie, jucării de bambus, jucării de construcții din
mai multe părți, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de împins,
jucării de mestecat pentru papagali, jucării de
nisip, jucării de pluș, jucării de pluș cu păturică
de consolare, jucării de pluș umplute cu boabe,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
jucării de ros pentru animale, necomestibile,
jucării de tipul pasăre în echilibru, jucării de tras,
jucării din cauciuc, jucării din lemn, jucării din
metal, jucării din plastic, jucării din plastic pentru
baie, jucării din pânză, jucării din pluș inteligente,
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jucării din pluș, sub formă de elani, jucării
din țesături, jucării electrice de acțiune, jucării
electronice, jucării electronice didactice, jucării
electronice teleghidate, jucării fantezie sonore
pentru petreceri, jucării flexibile, jucării flexibile
(care pot fi strânse în mână), jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării gonflabile,
jucării gonflabile asemănătoare cu vehiculele
aeriene, jucării gonflabile de baie, jucării
gonflabile de călărit, jucarii inteligente, jucării
gonflabile din cauciuc subțire, jucării gonflabile
pentru piscină, jucării gonflabile sub formă
de bărci, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
legate de magie, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), jucării mobile suspendate, jucării
modulare, jucării muzicale, jucării nemotorizate
pentru călărit, jucării pentru animale, jucării
pentru animale de companie, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucării pentru apă, jucarii pentru
sugari, jucării pentru bebeluși, jucării pentru
boxat, jucării pentru cadă, jucării pentru copii,
jucării pentru copii mici, jucării pentru câini,
jucării pentru cărucioare de copii, jucării pentru
groapa cu nisip, jucării pentru lada cu nisip,
jucării pentru pisici, jucării pentru păsări, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, jucării prezentate într-un calendar de
advent, jucării puse în vânzare sub formă de
seturi, jucării robot care se transformă, jucării sub
formă de imitații de alimente, jucării sub formă de
puzzle-uri, jucării sub formă de săculeți cu boabe
de fasole (otedama), jucării umplute, jucării
utilizate în piscine, jucării vorbitoare, jucării
zornăitoare, jucării zburătoare cu telecomandă,
kituri (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), kituri de machete (lucru manual), kituri
pentru machete de jucărie, lansatoare de mingi
pentru animale de companie, lanterne de jucărie
(nefuncționale), locuri de joacă, machete auto
(jucării), machete de animale (jucării), machete
de clădiri (jucării), machete de elicopter, machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
mașini, machete de mașini (articole de joacă),
machete de mașini (jucării), machete de mașini
cu radio comandă, machete de mașini de
jucărie, machete de mașini de jucărie cu radio
comandă, machete de mașini (jucării sau jocuri),
machete de motoare pentru automobile, de
jucărie, machete de plastic sub formă de
jucării, machete de rachete de jucărie, machete
de structuri (jucării), machete de teatru de
jucărie sub formă de seturi de teatru pentru
copii, machete de vehicule, machete de trenuri,
machete de vehicule de jucărie, machete la
scară care imită vegetația, machete sub formă

de jucării, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, machete în miniatură de
mașini (jucării sau articole de joacă), magazine
de jucărie, magnetofoane cu casete, de jucărie,
marionete, marionete pentru mână, marionete
umplute, mașini de jucărie, mașini de jucărie
cu acționare electronică, mașini de jucărie
cu pedale, mașini de jucărie teleghidate cu
baterie, mașini de tricotat de jucărie, mașinuțe
cu acționare electronică, mâncare de jucărie,
mânere pentru zmeie, mănuși fantezie de
jucărie, măști de carnaval, măști de jucărie,
măști din hârtie, mese multifuncționale pentru
copii (jucării), michiduță-n cutiuță, microfoane de
jucărie, microscoape de jucărie, mingi care se
pot deforma ușor sub formă de jucării, mingi de
cauciuc pentru copii (punch ball), mingi de fotbal
de dimensiuni reduse, mingi de joacă, mingi
de joc, mingi de jonglerie, mingi de tetherball,
mingi din cauciuc, mingi pentru jocuri, mobilier de
jucărie, mobilă pentru căsuțe de păpuși, modele
de aeronave la scară redusă, modele de figurine,
modele de locomotive cu abur de jucărie, modele
de vehicule la scară redusă (miniaturi), modele
de vehicule la scară redusă cu telecomandă,
modele folosite în jocuri de război, modele la
scară redusă de vehicule (articole de joacă),
mori de vânt de jucărie, moriști de vânt, nuchuku
de jucărie, ochelari de jucărie care deformează
viziunea, pachinko, pălării de jucărie, palme de
aplaudat (jucării sonore), păpuși, camere de
păpuși, case de păpuși, păpuși bodhidharma cu
pupilele nedesenate (menashi-daruma), păpuși
care se bagă pe degete, păpuși articulate cu
bilă (bjd), păpuși de pluș, păpuși din hârtie,
păpuși din material textil, păpuși din porțelan,
păpuși făcute din cârpe, păpuși îmbrăcate
în mod tradițional, păpuși în poziție șezând
(păpuși osuwari), păpuși în stil european,
patine cu rotile de jucărie, paturi de păpuși,
periscoape de jucărie, perne pentru farse cu
pârțuri, perne umplute (jucării), păpuși (jucării),
păpuși kokeshi, păpuși matrioșka (păpuși rusești
din lemn, goale pe interior, în care sunt
introduse alte păpuși de la mare la mic), păpuși
occidentale îmbrăcate tradițional, păpuși pentru
ventriloci, păpuși sakura, păpuși umplute cu
nisip sau bobițe, păpuși tradiționale japoneze,
păpuși vorbitoare, păsări de jucărie, personaje
de jucărie din cauciuc, personaje de jucărie
din plastic, personaje de jucărie fantastice,
personaje umane de jucărie, pești de jucărie,
piane de jucărie, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piese de jucărie pentru învățat
alfabetul braille, piese de zmeu, piste pentru
machete de vehicule, piste pentru mașini de
jucărie, pistoale cu aer comprimat (jucării),
pistoale (jucării), pistoale cu apă (articole de
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joacă), pistoale cu capse, de jucărie, pistoale
de apă, pistoale de apă (articole de joacă),
pistoale de jucărie cu bani, planoare (articole
de joacă), planoare (machete), planoare de
jucărie, plante de jucărie, planșe flotante folosite
în scop recreațional, planșe flotante în scopuri
recreative, plase de fluturi (de jucărie), plase de
insecte de jucărie, plastilină, plastilină de jucărie,
plastilină fosforescenta, plastilină magnetică
(jucărie), platforme învărtitoare sub formă de
articole de joacă, plute pentru înot, plute și
alte articole de înot recreativ, pomi de crăciun
de jucărie, popice de jonglerie, portarme de
jucărie, premergătoare de jucărie, proiectoare
de jucărie, pușculițe de jucărie, puzzle-uri,
puzzle-uri (jucării), puzzle-uri cub, puzzle-uri
de manipulat, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, puști cu aerosoli (jucării), puști
de jucărie, rachete de jucărie, replici în miniatură
de echipamente de fotbal, ringuri de wrestling
de joacă, roabe de jucărie, roboți de jucărie,
roboți de jucărie cu radiocomandă, roboți de
jucărie inteligenți, roți pentru hamsteri, roți pentru
vehicule de jucărie, saltele de joacă pentru
bebeluși, saltele de joc cu jucării pentru copii
mici, saltele de joc de utilizat cu mașini de jucărie,
saltele plutitoare recreative, săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie,
sănii (articole de joacă), sănii (echipament
recreativ), sănii pentru coborâri pe pantă pentru
amuzament, sănii pentru zăpadă (articole de
joacă), săniuțe (articole de joacă), servicii de ceai
de jucărie, seturi de asamblare de figurine, seturi
de baghete și soluție de făcut baloane, seturi
de blocuri de construcție de jucărie, seturi de
bucătărie de jucărie, seturi de chimie de jucărie,
seturi de componente pentru curse, de jucărie,
seturi de cusut de jucărie, seturi de joacă cu
figurine de jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe
de jucărie, seturi de joacă pentru figurine de
acțiune, seturi de joacă pentru figurinele de
acțiune, seturi de jucărie pentru grădinărit, seturi
de jucării, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de machete de avioane, seturi de machete
de mașini de curse, seturi de machete de
tren, seturi de machete de trenulețe de jucărie,
seturi de masă de jucărie, seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de mașini, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete,
seturi de păpuși, seturi de tipărire de jucărie,
seturi de tren, seturi de țintare, seturi de
tren (articole de joacă), seturi de unelte de
jucărie, seturi pentru magicieni (articole pentru
joacă), sfori pentru zmeie, stații de alimentare

cu benzină, de jucărie, stații de comunicare
de jucărie (nefuncționale), structuri de joacă
pentru copii, stâlpi de poartă de dimensiuni
reduse pentru sporturi, submarine de jucărie
cu telecomandă, table pentru jocul de cărți
cribbage, telecomenzi pentru jucării, telefoane
de jucărie, telescoape de jucărie, tăblițe magice
cu butoane (pentru desenat), titireze, titireze
(jucării), titireze cu sfoară care se desface și apoi
readuce titirezul la persoana care l-a aruncat,
titireze ca jucării, tobogane, tobogane cu apă
(echipamente recreativ), tobogane de apă,
tocuri pentru pistol de jucărie, ținte electronice
pentru jocuri, triciclete (articole de joacă),
triciclete pentru copii mici (jucării), trompete
de hârtie, trompete de jucărie, trotinete, trucuri
magice, truse de frumusețe de jucărie, truse de
jucărie pentru prelevarea amprentelor, truse de
modelare, tuneluri de jucărie, unelte de jucărie,
unelte manuale de jucărie, unghii artificiale de
jucărie, ursuleți de jucărie umpluți, ursuleți de
pluș, vagoane de jucărie, vehicule cu patru
roți pentru copii (jucării), vehicule de jucărie cu
piese care se transformă, vehicule de jucărie cu
radio comandă, vehicule de jucărie cu scaune,
vehicule de jucărie cu telecomandă, vehicule
de jucărie electronice, vehicule de jucărie
electronice inteligente, vehicule de jucărie
electronice teleghidate, vehicule de jucărie
motorizate pentru călărit, vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de transport pentru copii (articole de
joacă), vehicule în miniatură turnate, vârtelnițe
pentru zmeie, vehicule (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, viziere pentru căști
de jucărie, xilofoane de jucărie, xilofoane sub
formă de jucării muzicale, yoyo, zmeie ca jucării,
zornăitoare pentru bebeluși care conțin inele de
dentiție.

───────
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(591) Culori revendicate:verde (HEX
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Amestec de ulei (de uz alimentar), amestec
de uleiuri vegetale pentru uz alimentar, ulei de
cocos, ulei de cocos pentru alimente, ulei de
floarea-soarelui comestibil, legume conservate
(în ulei), ulei de măsline comestibil, ulei de
miez de palmier (alimentație), ulei de oase
comestibil, ulei de porumb, ulei de porumb
pentru alimente, ulei de rapiță comestibil, ulei
de susan, ulei de susan pentru alimente, ulei
de arahide (alimentar), ulei de ardei iute, ulei de
măsline extravirgin, ulei de măsline, ulei de nuci,
ulei de rapiță, ulei de unt, ulei de soia pentru gătit,
ulei de soia, ulei de perilla pentru uz alimentar,
ulei de porumb pentru alimente, ulei din sămânță
de in (comestibil), ulei din sâmburi de struguri,
ulei din semințe de camelie de uz alimentar,
ulei din semințe de chia de uz alimentar, ulei
din semințe de dovleac de uz alimentar, ulei
din semințe de in pentru uz culinar, ulei de
soia de uz alimentar, ulei din tărâțe de orez
de uz alimentar, ulei organic de cocos pentru
uz alimentar, ulei pentru salate, ulei și grăsime
de cocos (de uz alimentar), uleiuri aromatizate,

uleiuri comestibile, uleiuri comestibile folosite
pentru gătirea alimentelor, uleiuri comestibile
pentru glazurarea alimentelor, uleiuri de origine
animală de uz alimentar, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri de uz alimentar, uleiuri hidrogenate de uz
alimentar, uleiuri pentru gătit, uleiuri și grăsimi,
uleiuri pe bază de trufe, uleiuri întărite (ulei
hidrogenat pentru alimente), uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri vegetale de uz alimentar,
uleiuri și grăsimi comestibile, semințe de
floarea soarelui comestibile, semințe de floarea
soarelui, preparate, semințe procesate de
floarea soarelui, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), bulion
de carne de vițel, cârnați din carne de pui,
carne, carne afumată, carne ambalată, aspic de
carne, carne congelată, carne conservată, carne
de curcan, carne de curcan gătită, carne de
mânzat, carne de pasăre, carne de pasăre de
curte, carne de porc, carne de porc conservată,
carne de porc gătită lent la cuptor (pulled
pork), carne de porc, la conservă, carne de
pui congelată, carne de pui deshidratată, carne
de rață, carne de pui proaspătă, carne de
vânat, carne de vită, carne de vită feliată,
carne de vită gătită lent la cuptor (pulled beef),
carne de vită preparată, carne de vită sărată și
conservată (corned beef), carne de vită tăiată
și condimentată, friptă la grătar (bulgogi), carne
feliată, carne fiartă în sos de soia (tsukudani
meat), carne friptă, carne gătită, la borcan, carne
pentru cârnați, carne liofilizată, carne gătită, la
conservă, carne prăjită, carne preparată, carne
proaspătă, carne procesată, carne sărată, carne
și produse din carne, carne tocată, carne uscată,
carne uscată sfărâmată, concentrat din carne
de vacă, conserve de carne, extracte din carne,
fasole cu carne de porc la conservă, feluri de
mâncare preparate din carne, extrase aromate
din friptură de carne de vită, găluște (din carne),
gelatine de carne, grăsime din carne de vită
(pentru alimente), grăsime din carne de vită,
gustări pe bază de carne, hamburgeri de carne,
pateuri din carne de pui, pateuri din carne,
pastramă din carne de vită, paste de carne,
pârjoale din carne, mâncăruri preparate pe bază
de carne, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, pateuri pe bază de carne, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
ragut (tocăniță cu carne), roast beef (friptură
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de carne la cuptor), tocătură de carne de vită
cu porumb, produse lactate, smântână (produse
lactate), băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de produse lactate,
deserturi preparate din produse lactate, deserturi
reci din produse lactate, frișcă pentru cafea
constând în principal din produse lactate, glazură
de frișcă pe bază de lactate, înălbitori pentru
băuturi (lactate), praf de frișcă (produse lactate),
produse lactate și înlocuitori, produse lactate
tartinabile, produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, sosuri pe bază de lactate,
lapte, lapte aromat, lapte bătut, lapte covăsit,
lapte praf, băuturi aromate pe bază de lapte,
băuturi din lapte, cu conținut predominant de
lapte, băuturi din lapte cu conținut de fructe,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază de
lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte cu
aromă de cacao, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de cafea, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe, băuturi pe bază de
lapte aromatizate cu ciocolată, deserturi pe bază
de lapte artificial, fermenți de lapte pentru uz
culinar, gustări pe bază de lapte, înlocuitori de
lapte, kefir (băutură din lapte), lapte acidofil, lapte
condensat, lapte de arahide pentru uz culinar,
lapte de capră, lapte de cocos, lapte de migdale,
lapte de oaie, lapte de orez, lapte de ovăz, lapte
de soia, lapte de vacă, lapte degresat, lapte
deshidratat, lapte ecologic, lapte fermentat, lapte
fermentat la cuptor, lapte praf de capră, lapte praf
aromatizat pentru preparat băuturi, lapte praf
pentru scopuri de alimentație, băuturi facute din
iaurt, iaurt, deserturi din iaurt, iaurt cu conținut
scăzut de grăsimi, iaurt de băut, iaurturi aromate,
iaurturi cremoase, iaurturi de băut, preparate
pentru fabricarea iaurtului, brânzeturi, gustări
pe bază de brânză, ouă și produse din ouă,
amestecuri de brânză, amestecuri pe bază de
unt, bastoane de mozzarella, batoane de brânză,
brânză albă moale, brânză cancoillotte, băuturi
pe bază de bacterii din acid lactic, băuturi pe
bază de iaurt, zer uscat, zer, unt cu usturoi,
zer de unt, unt cu plante aromatice, cremă de
unt, unt, tzatziki, sosuri de brânză, smântână
grasă, smântână, preparate cu brânză de țară,
praf de brânză, mix de brânzeturi, mascarpone,
margarină, înlocuitori de unt, înlocuitori de
smântână, înlocuitori de frișcă pentru băuturi,
înlocuitori de brânză, frișcă vegetală, ghee
(unt limpezit), frișcă, creme de brânză, cheag,
cașcaval afumat, cașcaval, caș, brânză topită,
brânză tartinabilă, brânză scursă, brânză rasă,
brânză proaspătă de vaci, brânză prelucrată,
brânză din lapte de capră, brânză de oaie,
brânză cu pastă moale, brânză cu mucegai,
brânză cu ierburi, brânză cu conținut scăzut de
grăsimi, brânză cu condimente, brânză cheddar,

brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
maturate moi, brânzeturi maturate, brânzeturi
albe moi, scurse, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), burtă de vită, consommé-
uri, fiertură (supe), mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, tocană de vită,
supă groasă, supă gata-preparată, supe, tocăni,
tocane (alimente), supe și baze de supă, extracte
din carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, ardei conservati, boabe,
boabe de mazăre galbenă, burgeri din legume,
chips-uri, concentrate din suc de legume pentru
alimente, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
fasole uscată.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, furnizarea de informatii privind
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bunurile de larg consum, servicii de comenzi
online, servicii de comandă cu ridicata, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet.

───────

(210) M 2023 00174
(151) 11/01/2023
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ETAJ 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020892, ROMANIA

(540)
ULCOMPLEX

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

5. Preparate medicale, suplimente alimentare
de uz uman, medicamente sub formă de
capsule, tablete, comprimate, plicuri pudră.
10. Dispozitive medicale de unică folosință,
dispozitive medicale.

───────

(210) M 2023 00175
(151) 11/01/2023
(732) GLOBAL MARKET DISTRIBUTION

SRL, STR. PANCOTA NR. 9, BL.
11N, SC. 1, AP. 3, ET. P, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 022773, ROMANIA

(540)
gmag

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii

de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu instalații de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
terasament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje agricole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii
de vânzare cu amănuntul de accesorii pentru
ambarcațiuni, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de răcire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
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servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de construcții,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
de accesorii pentru ambarcațiuni, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
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(540)

flavours

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică.
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